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Шановні одинадцятикласники!
Цього року ви продовжите вивчати правознавство. Ви ознайомитеся з
основними положеннями окремих галузей права — цивільним, сімейним,
трудовим, господарським, кримінальним, адміністративним і деякими іншими.
Сподіваємося, що вивчення шкільного курсу правознавства стане для вас лише
першим кроком на шляху до високого рівня правової культури й оволодіння
юридичними знаннями.  
Як і минулого року, ви будете разом з учителем проводити рольові ігри та
розв’язувати юридичні задачі, працювати з нормативними актами й обговорювати
юридичні проблеми.
Шлях до правових знань буде нелегким, але, сподіваємося,  надійним поміч
ником вам стане підручник. Крім основного тексту, подані піктограми, які
допомагатимуть вам орієнтуватися в підручнику.
Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть
позначені в підручнику напівжирним шрифтом і піктограмою.
• Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання, на які
бажано знайти відповіді під час читання навчального матеріалу в підручнику.
Витяги з документів, нормативних актів будуть позначатися вертикальною лінією ліворуч від тексту. Крім того, ви побачите прапор держави або міжнародної організації,
якою було прийнято цей акт.
Матеріал, який не призначений для запам’ятовування, цікаві факти, пов’язані з правом, буде подано на блакитному фоні й позначено піктограмою.

Обов’язково зверніть увагу на запитання, які вміщені після матеріалу
параграфа та позначені
. Намагайтеся виконати їх до початку вивчення
наступного уроку. Це допоможе вам сприйняти навчальний матеріал, застосувати
наявні у вас знання та життєвий досвід.  

!

Наприкінці кожного параграфа ви знайдете основні поняття,
які потрібно запам’ятати.

Крім того, кожен параграф завершується запитаннями, які допоможуть вам
перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви засвоїли вивчений матеріал.
Вони позначені
. Серед цих завдань найскладніші будуть позначені зірочкою.
Історія держави та права карбується не лише на пам’ятках і меморіальних
дошках, з якими ви ознайомилися торік, але й на пам’ятних монетах, що випускає
Національний банк України. З деякими з них ви ознайомитеся на форзацах
підручника.
Успіхів вам у вивченні цікавої та надзвичайно необхідної для кожного юридич
ної науки!
Автор
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ТЕМА 1 З
 АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Загальна характеристика адміністративного права
1. Поняття «адміністративне право»
Адміністративне право — галузь права, яка регулює суспільні відноси
ни, що виникають у сфері функціонування виконавчої влади.
Адміністративне право визначає порядок формування та діяльності органів
виконавчої влади, їхні повноваження. Норми цієї галузі права регулюють права
фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами держави. Крім того, норми
адміністративного права визначають підстави та порядок притягнення до адміні
стративної відповідальності, види адміністративних стягнень.
Основними джерелами адміністративного права є Конституція України, за
кони України, акти Президента та Кабінету Міністрів України. Серед законів,
які є джерелами адміністративного права, — Кодекс України про адміністративні
правопорушення, Закони України «Про державну службу», «Про освіту», «Про
Національну поліцію», «Про залізничний транспорт» тощо.
Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які складаються в
процесі виконання функцій органами державного управління. Вони виникають
у результаті владної діяльності державних органів, у них обов’язково бере участь
орган держави. Суспільні відносини завжди є результатом свідомої цілеспрямо
ваної діяльності від імені держави.
Основним методом правового регулювання, який застосовує адміністративне
право, є імперативний (або метод субординації).
• Пригадайте, що є характерним для імперативного методу регулювання.

2. Адміністративні правовідносини
Унаслідок впливу держави, її органів і посадових осіб на поведінку, дії різно
манітних суб’єктів виникають адміністративно-правові відносини. Характерною
ознакою цих правовідносин є їхній державно-владний характер. Це означає, що
один із суб’єктів цих правовідносин обов’язково має владні повноваження щодо
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Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України
інших учасників правовідносин. Адміністративні правовідносини виникають у
сфері державного управління. Хоча вони можуть виникати за ініціативою будьякої сторони правовідносин, згода іншої сторони не завжди є обов’язковою.
Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути насамперед дер
жавні органи (Верховна Рада України, Президент України, органи місцевого са
моврядування, органи державної виконавчої влади тощо). Крім того, суб’єктами
адміністративних правовідносин можуть бути різноманітні фізичні та юридич
ні особи. Об’єктом адміністративних правовідносин є управлінська діяльність
суб’єктів владних повноважень.

3. Публічна адміністрація. Методи публічної адміністрації
Публічна адміністрація — це система органів державної виконавчої
влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій та інших суб’єктів, наділених адміністративноуправлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів
держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих
адміністративно-управлінських дій та заходів, установлених законом.
Публічна адміністрація має притаманні їй ознаки. Передусім вона є не просто
сукупністю, а системою органів та установ. Складовими системи є як органи влади,
так і підприємства, організації, установи, які мають адміністративно-управлінські
функції. Свій вплив вони поширюють на все суспільство. Метою діяльності пуб
лічної адміністрації в сучасній демократичній державі є забезпечення інтересів не
окремих громадян і соціальних груп, а держави та суспільства в цілому. Публічна
адміністрація використовує різноманітні методи. Основними з них є переконання,
заохочення та примус. Для забезпечення максимально ефективного управління необ
хідно гармонійно й обґрунтовано поєднувати різні методи управління.
При цьому в сучасних демократичних державах визнається провідна роль
методів переконання та заохочення. Ці методи використовують у проведенні
правової пропаганди, інформуванні населення про стан справ, діяльність орга
нів державної влади, заохоченні громадян, які активно беруть участь у боротьбі
з правопорушеннями, тощо. Однак не завжди зазначені методи є достатніми.
У разі необхідності можуть застосовувати й метод адміністративного приму
су. Його метою є запобігання протиправним діям, їх примусове припинення,
поновлення порушених прав і притягнення винних до адміністративної відпо
відальності.
Заходи
адміністративного
примусу

Заходи адміністративного
попередження
(запобігання)

Заходи
адміністративного
припинення

Заходи
адміністративної
відповідальності
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Заходи адміністративного примусу поділяють на заходи адміністративного
попередження (запобігання), адміністративного припинення та адміністративної
відповідальності.
До заходів адміністративного запобігання належать примусові дії держав
них органів, які мають завадити поширенню небезпеки, відвернути її (перевірка
документів, транспортних засобів, режиму зберігання зброї, заборона або обме
ження руху транспорту або пішоходів на певних ділянках місцевості чи доступу
на них громадян тощо).
Коли треба припинити правопорушення, забезпечити притягнення винних
до адміністративної відповідальності, застосовують заходи адміністративно
го припинення. Ними можуть бути: вимога припинити протиправну поведінку,
застосування фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, вилучення певних
предметів, припинення роботи підприємств, виробництв, обладнання, які за
грожують безпеці, тощо. З метою поновлення порушених прав можливі висе
лення з незаконно зайнятих приміщень, знесення самовільно збудованих буді
вель, вилучення майна чи коштів, отриманих незаконним шляхом.
І нарешті, у разі скоєння особою адміністративного правопорушення її при
тягають до адміністративної відповідальності. Порядок притягнення до адміні
стративної відповідальності, перелік адміністративних стягнень містить Кодекс
України про адміністративні правопорушення. Про адміністративні правопору
шення та стягнення, які можуть накладатися за них, ви дізнаєтеся пізніше.

!

Адміністративне право, публічна адміністрація.
1.
2.
3.
4.
5*.

Тема 2

Поясніть поняття «адміністративне право», «публічна адміністрація».
Назвіть основні джерела адміністративного права.
Визначте предмет та основний метод адміністративного права.
Наведіть приклади застосування різних методів публічного адміністрування.
В
 исловте свою думку щодо співвідношення різних методів публічного адміністрування на сучасному етапі та тенденцій їхнього розвитку.

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

§ 2. Поняття та види публічної служби
1. Публічна служба
Реалізація державного управління неможлива без людей та установ, які бу
дуть виконувати функції держави.
Публічною службою називають діяльність на державних політичних
посадах, у державних колегіальних органах, професійну діяльність
суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову)
службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних ор
ганах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування.
Публічну службу в Україні поділяють на державну службу та службу в орга
нах місцевого самоврядування.
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2. Державна служба
Державною службою називають професійну діяльність осіб, які займа
ють посади в органах державної влади та їхньому апараті, виконують
завдання та функції держави й одержують заробітну плату за рахунок
державного бюджету.
Відповідно до законодавства, кожен громадянин України незалежно від його
походження, соціального та майнового стану, расової та етнічної належності, статі,
політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання має право вступи
ти на державну службу. Прийом на державну службу відбувається за результатами
конкурсу, крім випадків, передбачених законом. Особа, яка бажає стати держав
ним службовцем, повинна мати відповідну освіту, професійну підготовку, досвід,
володіти державною мовою, прийняти Присягу державного службовця.
Державний службовець — це громадянин України, який займає поса
ду державної служби в органі державної влади, іншому державному
органі, його апараті (секретаріаті) (далі — державний орган), одержує
заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані
з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також
дотримується принципів державної служби.
Важливо зазначити, що державними службовцями є не всі працівники дер
жавних органів, а лише ті, які безпосередньо мають певні повноваження щодо
виконання функцій держави. Так, водій, прибиральниця, спеціаліст інформацій
них технологій, навіть якщо вони працюють у найвищих державних установах,
не мають статусу державного службовця.
Державний службовець зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів
України, діяти лише на підставі, у межах повноважень, що передбачені Конститу
цією та законами України, з повагою ставитися до державних символів України;
поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та гро
мадянина; використовувати державну мову під час виконання своїх посадових
обов’язків, сумлінно й професійно виконувати посадові обов’язки, забезпечувати
в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій держав
них органів; утримуватися від дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам
служби, від використання свого становища у власних цілях.
Водночас він має право на повагу до своєї особистості, честі та гідності, спра
ведливе й шанобливе ставлення керівників, колег та інших осіб, чітке визначення
посадових обов’язків; належні для роботи умови служби та їхнє матеріально-тех
нічне забезпечення; професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповід
но до потреб державного органу. Державний службовець має право на участь у
професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів, в інших об’єднаннях
громадян, крім політичних партій. Він має право отримувати від державних орга
нів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необ
хідну інформацію з питань, що належать до його повноважень.
Державні службовці не мають права займатися підприємницькою діяльністю,
займати інші оплачувані посади, крім викладацької, творчої, наукової діяльнос
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ті у вільний від роботи час. Державним службовцям заборонено брати участь у
страйках. Водночас для державних службовців установлено систему додаткових
виплат за успіхи в роботі, залежно від строку державної служби зростає трива
лість відпустки державного службовця.
У разі порушення службовцем його обов’язків, їхнього недбалого виконання
можливе застосування до нього заходів дисциплінарного впливу, накладення на
нього дисциплінарних стягнень.
• Пригадайте, які дисциплінарні стягнення передбачені Кодексом законів про
працю.
Відповідно до Закону України «Про державну службу», до державних служ
бовців можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення, як: зауваження;
догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади
державної служби.
Кожному державному службовцю, залежно від займаної ним посади та про
ходження служби, присвоюють ранг державного службовця, який є видом спеціа
льного звання. Усього встановлено дев’ять рангів державного службовця, найви
щим з яких є перший.

3. Служба в органах місцевого самоврядування
Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади
в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
Серед посад органів місцевого самоврядування — виборні посади, на які осо
би обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або
затверджуються відповідною радою.
• Пригадайте, які посадові особи обираються на місцевих виборах.
Крім того, до посад органів місцевого самоврядування належать також поса
ди, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою
районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою про
цедурою, передбаченою законодавством України.
Посадова особа місцевого самоврядування — це особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повнова
ження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативнодорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого
бюджету.
Особи, які вперше займають посаду в органах місцевого самоврядування,
приймають присягу, їм присвоюють відповідний посаді ранг.  

!
8

Публічна служба, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, державний службовець.
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https://nads.gov.ua — сайт Національного агентства України з питань державної
служби;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 — Закон України «Про державну службу».
1. Поясніть поняття «публічна служба», «державна служба», «служба в органах місцевого самоврядування», «державний службовець».
2. Визначте основні права й обов’язки державних службовців.
3. Дізнайтеся, які державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування
працюють у вашому населеному пункті, районі, об’єднаній територіальній громаді.
4. Порівняйте статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
5*. Висловте свою думку щодо ефективності та якості роботи державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у вашому населеному пункті, районі, області, об’єднаній територіальній громаді.
6*. Визначте переваги та недоліки роботи державних службовців. Чи приваблює
вас ця робота в майбутньому?
7. Визначте, хто з вказаних осіб є посадовими особами державної служби, посадовими особами місцевого самоврядування, а хто не належить до осіб публічної служби.
а) Голова Волинської обласної державної адміністрації;
б) учитель державної середньої загальноосвітньої школи;
в) лікар приватної медичної клініки;
г) Лебедівський сільський голова;
ґ) прокурор Вінницької області;
д) суддя Київського обласного апеляційного суду;
е) голова Миропільської об’єднаної територіальної громади;
є) депутат Калуської районної ради.

Теми 3–4 А
 ДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(ПРОСТУПОК). АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 3–4. А
 дміністративне правопорушення (проступок)
та адміністративна відповідальність
1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
У житті трапляються випадки, коли особа порушує встановлені норми за
конодавства. Одним із найпоширеніших видів правопорушень є адміністративні
проступки.
• Наведіть приклади адміністративних правопорушень (проступків).
Адміністративне правопорушення (адміністративний проступок) — протиправне винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи
бездіяльність), яке посягає на суспільні відносини, що охороняють
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ся законом, за яке законодавством
України передбачено адміністративну
відповідальність.
Ознаки адміністративного правопо
рушення подібні до ознак будь-якого
правопорушення. До них належать:
протиправність (порушення встановле
них законом правил, норм поведінки),
винність (правопорушення сталося вна
слідок умисних дій порушника або припущеної ним необережності), посягання на
інтереси, які охороняються державою. Адміністративне правопорушення може по
лягати в дії або бездіяльності, але не в думках, намірах і бажаннях. За скоєння адмі
ністративного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.
Адміністративні правопорушення в багатьох випадках нагадують інші види
правопорушень, найчастіше — кримінальні. Однак від кримінальних злочинів ад
міністративні правопорушення відрізняються передусім меншою шкідливістю,
менш тяжкими наслідками.

2. Види адміністративних правопорушень
Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає чимало різнома
нітних адміністративних правопорушень, тому виникає потреба в їхній класи
фікації.
Адміністративні правопорушення можна поділити залежно від ступеня су
спільної небезпеки, який вони становлять, на основні та кваліфіковані. До кваліфікованих складів правопорушень належать ті, які містять обставини, що сут
тєво збільшують їхню небезпеку. Такими обставинами закон досить часто визнає
повторність скоєння правопорушення, настання шкідливих наслідків, створення
аварійної ситуації тощо.
• Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні право
порушення, порівняйте зміст першої та другої частин статті 51 і визначте,
у якій з них ідеться про основний, а в якій — про кваліфікований склад право
порушення.
З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти не
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до
одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною
першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на
строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
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Залежно від характеру шкоди, яку завдає правопорушення, їх поділяють на
порушення з матеріальним і формальним складом. Правопорушення з матеріальним складом завдають матеріальну чи іншу шкоду, при формальному
складі шкода не є обов’язковою ознакою правопорушення. Так, дрібна крадіжка,
безумовно, завдає матеріальної шкоди власнику викраденого майна — це право
порушення з матеріальним складом, а несвоєчасне отримання паспорта не завдає
безпосередньої шкоди, але порушує встановлений державою порядок, створює
загрозу завдання шкоди — це правопорушення з формальним складом.
Залежно від того, ким може бути скоєне адміністративне правопорушення, їх
поділяють на приватні (особисті) і службові (посадові).
За особливостями побудови статті кодексу, способом викладу сутності складу
правопорушення їх поділяють на описові та бланкетні. В описовому складі містить
ся опис діяння, яке визнається правопорушенням. При бланкетному складі в описі
правопорушення в кодексі міститься посилання на порушення іншого нормативного
акта, наприклад Правил дорожнього руху, Правил пожежної безпеки тощо.
• Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні правопору
шення та визначте, у якій із статей міститься бланкетний, а в якій — описовий
склад правопорушення.
З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу
на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Стаття 173. Дрібне хуліганство
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе
чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок
і спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи не
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі,
якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування
цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до
п’ятнадцяти діб.

11

Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Будь-яке адміністративне правопорушення має певний склад, який подібний
до складу будь-якого правопорушення.
• Пригадайте, які елементи має склад правопорушення. Визначте склад
правопорушень, які зображені на фотографіях на с. 10–11 і приклади яких ви
наводили.

3. Адміністративна відповідальність
Держава не залишає безкарною особу, яка скоїла адміністративне правопору
шення, — вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування дер
жави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні
стягнення вповноваженим органом або посадовою особою, передбаче
ного законом, до суб’єкта правопорушення.
Адміністративна відповідальність є наслідком скоєння діяння, яке визна
чено законодавством як адміністративне правопорушення. Вона застосовуєть
ся з метою захисту суспільства, установленого державою порядку від право
порушень. Адміністративна відповідальність передбачена законодавством і є
застосуванням санкцій, установлених правовими нормами. Адміністративна
відповідальність завжди пов’язана з певними негативними наслідками для
правопорушника, з примусом, який до нього застосовується. При цьому відпо
відальність не може бути застосована без дотримання встановлених процесуа
льних норм — складання певних документів, виконання визначених законодав
ством процедур тощо.
Для адміністративної відповідальності характерні певні особливості. Насам
перед правопорушення, за які вона настає, як уже зазначалося вище, визначені
не лише Кодексом України про адміністративні правопорушення, а й іншими
нормативними актами. Серед актів, що визначають діяння, за які настає адміні
стративна відповідальність, — Митний кодекс України, Закон України «Про над
звичайний стан» тощо. Окремі правопорушення (зокрема, у галузі охорони тиші,
підтримання чистоти тощо) можуть бути визначені рішеннями місцевих органів
державної влади й органів місцевого самоврядування. При цьому право прийма
ти рішення про притягнення до адміністративної відповідальності може чимало
різних органів, зокрема суд, органи внутрішніх справ, державної прикордонної
служби, санітарно-епідеміологічної служби, контролери в транспорті, інспектори
лісової та рибної охорони тощо.
Для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідною умо
вою є наявність визначених підстав. Фактичною підставою притягнення до ад
міністративної відповідальності є скоєння нею діяння, яке визначене законодав
ством як адміністративне правопорушення. Другою, процесуальною підставою
є рішення, постанова, інший акт застосування норми права, видані уповноваже
ним органом чи посадовою особою. Деякі науковці визначають ще одну, нормативну підставу, а саме: наявність норми, яка визначає певне діяння як адміністра
тивне правопорушення.
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4. Адміністративні стягнення
У разі притягнення особи до адміністративної відповідальності на неї накла
даються адміністративні стягнення.
Адміністративне стягнення є мірою адміністративної відповідальності,
заходом державно-правового примусу, що застосовується з метою ви
ховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також
запобігання вчиненню нових правопорушень як правопорушником, так
і іншими особами.
Усі адміністративні стягнення можна поділити за кількома ознаками. За ха
рактером негативного впливу на правопорушника стягнення можуть бути: особисті (які впливають на правопорушника, обмежують його права); майнові
(зменшують економічний добробут правопорушника, зменшують його майно або
доходи); особисто-майнові, які через обмеження прав правопорушника опосе
редковано впливають на його майновий стан.
Стягнення бувають: разовими, одномоментними, які виконують одразу,
в один момент, і триваючими, виконання яких триває протягом певного часу.
Крім того, стягнення поділяють на основні, які призначаються самостійно,
і додаткові, які призначаються одночасно з іншими стягненнями, приєднуються
до основного.
Перелік адміністративних стягнень визначено Кодексом України про адміні
стративні правопорушення.
• Ознайомтеся зі статтями 24 та 25 Кодексу України про адміністратив
ні правопорушення, який визначає перелік адміністративних стягнень. Визначте,
які з них є основними, а які додатковими.
З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 24. Види адміністративних стягнень
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
2-1) 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;
5-1) громадські роботи;
6) виправні роботи;
6-1) суспільно корисні роботи;
7) адміністративний арешт;
8) арешт з утриманням на гауптвахті.
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Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті,
види адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі
України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.
Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
Оплатне вилучення, конфіскація предметів і позбавлення права керування
транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові
адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні.
За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або
основне і додаткове стягнення.

При скоєнні правопорушень, які не є тяжкими, можливе застосування попе
редження.
Попередження — це офіційне застереження правопорушника упов
новаженою посадовою особою про неприпустимість вчинення ним
адміністративного правопорушення.
Важливо зазначити, що попередження здійснюється лише в письмовій формі
або за допомогою спеціальних засобів. Наприклад, у разі порушення правил руху
по річках судноводіям роблять відмітку в спеціальному талоні попереджень.
Одним із найпоширеніших адміністративних стягнень є штраф.
Штраф — грошове стягнення, що накладається на громадян, посадо
вих та юридичних осіб у випадках і розмірі, установлених Кодексом
України про адміністративні правопорушення.
Штраф може застосовуватися як на підставі рішення суду, іншого органу, так і
стягуватися на місці (наприклад, при виявленні безоплатного проїзду в транспорті).
Нині в Україні запроваджується автоматична фіксація порушень Правил до
рожнього руху. У зв’язку з цим запроваджено стягнення — штрафні бали, що
накладаються на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки до
рожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Закон передбачає використання як стягнення оплатного вилучення предме
тів, які є знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення. Так, може бути вилучено мисливську рушницю в порушника
правил мисливства, сітки — у рибалки-браконьєра. Певний предмет вилучають
незалежно від бажання власника, реалізують через торговельну мережу, а отри
мані від продажу кошти (утримавши витрати на зберігання та продаж) поверта
ють колишньому власнику.
Якщо при оплатному вилученні колишній власник отримує частину вартості
свого вилученого майна, то в разі конфіскації предмета, який став знаряддям
вчинення або об’єктом адміністративного правопорушення, вилучений предмет
або кошти від його реалізації передають у доход держави.
Досить широко застосовують таке стягнення, як позбавлення спеціального права на строк до 3 років. Як адміністративне стягнення застосовують позбавлення пра
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ва управління транспортними засобами (водійських прав) або права на полювання.
Можливе також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком від шести місяців до одного року. Ці стягнення застосовують за
порушення, пов’язані з використанням права, якого особу позбавляють.
Ще одним видом адміністративного стягнення є громадські роботи. Вони поля
гають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, за рішен
ням суду, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт.
Строк громадських робіт як адміністративного стягнення становить від 20 до 60 годин.
Це стягнення не може бути призначене особам, визнаним інвалідами 1-ї або 2-ї групи,
вагітним жінкам, жінкам, старшим 55 років, і чоловікам, старшим 60 років.
На відміну від громадських робіт, які виконуються безоплатно, у разі призначен
ня стягнення — суспільно корисних робіт — особа отримує за їхнє виконання опла
ту, однак вид робіт визначається органом місцевого самоврядування. Тривалість ро
біт, які призначає суд, може становити від 120 до 240 годин.
Одним із найтяжчих адміністративних стягнень є виправні роботи. Особа, до
якої застосовано це стягнення, продовжує працювати на своєму місці роботи, однак
протягом строку стягнення (до 2 місяців) з її заробітної плати утримується до 20 %
заробітку в доход держави. Зазначимо, що виправні роботи можуть бути призначені
особам лише судом.
Найсуворішим видом адміністративного стягнення є адміністративний арешт.
Він також призначається тільки судом за найбільш небезпечні адміністративні
правопорушення, які за рівнем суспільної небезпеки наближаються до злочинів.
Термін адміністративного арешту — до 15 діб. Це стягнення не застосовують до не
повнолітніх, жінок, які мають дітей віком до 12 років, інвалідів 1-ї та 2-ї груп.
Військовослужбовцям може бути призначено стягнення — арешт з утриман
ням на гауптвахті строком до 10 діб.

5. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб
Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, що до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті фізичні особи, які
досягнули 16 років. Однак при цьому передбачено ряд особливостей у притяг
ненні неповнолітніх до адміністративної відповідальності.
У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою
у віці від 16 до 18 років застосовують заходи впливу, передбачені саме для них.
• Ознайомтеся з витягом із Кодексу України про адміністративні правопору
шення. Визначте передбачені законодавством заходи впливу, які застосовують до
неповнолітніх, і висловте свою думку щодо ефективності та доцільності застосу
вання цих заходів.
З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістна
дцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого;
2) застереження;
3) догана або сувора догана;
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4) передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють,
чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також
окремим громадянам на їхнє прохання.

Однак у разі скоєння правопорушень, пов’язаних із наркотичними речовинами,
дрібної крадіжки, дрібного хуліганства, злісної непокори працівникові поліції, пору
шення Правил дорожнього руху тощо, закон передбачає притягнення неповнолітніх
правопорушників до адміністративної відповідальності на загальних підставах.  

!

Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність,
адміністративні стягнення.
1. П
 оясніть поняття «адміністративне правопорушення», «адміністративна відповідальність», «адміністративні стягнення».
2. Назвіть ознаки правопорушення.
3. Назвіть елементи складу правопорушення.
4. Назвіть види адміністративних стягнень.
5*. В
 исловте свою думку щодо ефективності існуючих і доцільності запровадження
нових видів адміністративних стягнень.
6. Визначте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
7*. Н
 аведіть приклади адміністративних правопорушень з різним складом правопорушення.

Тема 5

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

§5–6. А
 дміністративне провадження (адміністративний
процес)
1. Поняття та види адміністративного провадження (процесу)
Реалізація норм адміністративного права, як і норм права будь-якої іншої га
лузі, потребує дотримання певної встановленої законодавством процедури. Для
цього використовують адміністративне провадження.
Адміністративне провадження — урегульована процесуальними нор
мами адміністративного права сукупність дій, спрямованих на розгляд
і вирішення органами державної влади або місцевого самоврядування
певних адміністративних справ.
Необхідно зазначити, що серед юристів не існує єдиної думки щодо співвід
ношення понять «адміністративний процес» та «адміністративне провадження».
Частина з них вважає ці поняття синонімами, інші вважають, що провадженням
називають дії та розгляд справ про адміністративні правопорушення, а адміні
стративний процес передбачає прийняття рішень і розгляд будь-яких інших
справ, пов’язаних з адміністративними правовідносинами, які не стосуються ад
міністративних правопорушень.
За характером справ, які розглядаються, розрізняють два види адміністра
тивних проваджень — юрисдикційне та неюрисдикційне. До юрисдикційних
проваджень належать ті, у яких існує певний адміністративно-правовий спор,
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на вирішення якого спрямоване провадження. Такими є, зокрема, провадження
в справах про адміністративні правопорушення; провадження з розгляду скарг
тощо. Неюрисдикційними провадженнями є провадження з розробки та прий
няття нормативно-правових актів здійснення різних видів державних реєстрацій
(транспортних засобів, нерухомості тощо).
Іноді адміністративні провадження поділяють залежно від органу, який їх здій
снює. Частину адміністративних проваджень здійснюють суди (у судовому поряд
ку), однак більшість — несудові державні органи в адміністративному порядку.
Порядок адміністративного провадження регулюють Кодекс України про ад
міністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України,
Закон України «Про звернення громадян» та інші закони.

2. Стадії адміністративного процесу
Адміністративний процес є досить складним і тривалим. Саме тому в ньому ви
значають певні стадії. Передусім здійснюється аналіз ситуації. На цій стадії збирають
і фіксують інформацію про стан справи, факти, які мають юридичне значення, у разі
необхідності здійснюється формальне порушення адміністративної справи. Другою
стадією є прийняття рішення щодо справи. Рішення на цій стадії приймають на під
ставі інформації, яку було зібрано. Третя стадія процесу не є обов’язковою. Особи,
зацікавлені в справі, мають можливість оскаржити або опротестувати прийняті рі
шення, однак це є їхнє право, а не обов’язок. Останньою стадією адміністративного
процесу є виконання прийнятого рішення. Ця стадія є останньою за часом, але не
за важливістю. Адже від ефективності реалізації цієї стадії багато в чому залежить
результативність усього адміністративного процесу — без точного та швидкого ви
конання прийнятих рішень утрачають сенс усі попередні стадії процесу.
Необхідно зазначити, що ці етапи є загальними для всіх видів проваджень, од
нак кожен із них має свою специфіку й особливості. Кожна стадія складається з
окремих процесуальних дій, порядок здійснення яких визначено законом.
Обов’язковим наслідком адміністративного процесу є прийняття певного
акта. Це може бути рішення суду, рішення органу внутрішніх справ, розпоря
дження глави місцевої державної адміністрації, наказ чи розпорядження органу
виконавчої влади тощо.
Різні адміністративні провадження мають свої особливості.

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Одним із найпоширеніших є провадження в справах про адміністративні пра
вопорушення. Його порядок визначено Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
У разі скоєння особою правопорушення обов’язково складають протокол у
двох екземплярах (один з яких вручають правопорушнику) визначеними законом
посадовими особами державних органів, а в окремих випадках — представниками
громадської організації. При складанні протоколу порушник має право зазначити в
ньому зауваження, висловити незгоду з викладеними обставинами, дати пояснення.
Іноді, коли йдеться про порушення правил охорони лісів, користування за
лізницею, автомобільним транспортом, окремі порушення Правил дорожнього
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руху пішоходами тощо, закон дозволяє не складати протокол. Однак при цьому
обов’язкова умова — якщо порушник не заперечує порушення й погоджується з
накладеним стягненням. У більшості із зазначених випадків стягнення наклада
ють безпосередньо на місці правопорушення.
У всіх інших випадках, а також якщо особа, яка скоїла одне із зазначених пра
вопорушень, заперечує порушення або накладене стягнення, має бути складено
протокол.
Складений протокол та інші зібрані докази в справі правопорушення здебіль
шого розглядаються за місцем вчинення правопорушення.
Закон визначає досить стислі строки розгляду справ про адміністративні пра
вопорушення. Відлік цього строку розпочинається з часу отримання матеріалів
органом, уповноваженим розглядати справи.
За наслідками розгляду справи приймається відповідна постанова, якою
може бути передбачене накладення на порушника адміністративного стягнення,
застосування заходів впливу, передбачених для неповнолітніх правопорушників,
або ж закриття справи (якщо провина порушника не підтверджена чи відсутня).

4. Провадження в справах за зверненнями громадян
Ще одним поширеним різновидом є провадження за зверненнями громадян.
Цей порядок визначений Законом України «Про звернення громадян», який
передбачає три можливих види звернень громадян. Зверненнями громадян на
зивають викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви
(клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів державної влади та місцевого самовряду
вання, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання
суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи
державного й громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльнос
ті держави та суспільства.
Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реа
лізації закріплених Конституцією України та чинним законодавством їхніх прав
та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недолі
ки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також ви
словлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності.
Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за осо
бою відповідного статусу, прав чи свобод.
Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями дер
жавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста
нов, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.
Кожен громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів дер
жавної влади, якими порушено його права й законні інтереси, незаконно накладено
певні обов’язки чи притягнуто до відповідальності тощо. Звертаючись до держав
ного органу, необхідно дотримуватися вимог до звернень, передбачених законом.
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• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про звернення громадян» і ви
значте основні вимоги до звернень громадян.
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»
Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади й місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності,
об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить
вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або
переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через
уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою
осіб (колективне).
Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Зверніть увагу: якщо цих вимог не буде дотримано, звернення повертається
заявникові без розгляду.
Закон також передбачає, що особа може подати скаргу лише протягом року
з моменту прийняття рішення, яке оскаржується, але не пізніше одного місяця з
моменту, коли громадянин ознайомився з цим рішенням.
Отримавши звернення громадянина, органи державної влади й місцевого са
моврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засоби
масової інформації, їхні керівники й інші посадові особи зобов’язані об’єктивно
та всебічно перевірити заяву чи скаргу. При цьому громадянин має право бути
присутнім при розгляді його звернення. Під час розгляду звернення повинні
бути прийняті рішення, які дають можливість вирішити проблеми, що вказують
ся в заяві. Про результати перевірки та прийняті при цьому рішення обов’язково
мають повідомити заявника.
Відповідно до закону, звернення повинне бути розглянуте протягом місяця,
а заявник має отримати відповідь на своє звернення. В окремих випадках, коли
необхідна додаткова перевірка, термін розгляду звернення може бути продовже
ний керівником організації, але не більше, ніж 45 днів.
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Вивчаючи адміністративний процес, ви дізналися про порядок розгляду звернень
громадян. Однак для того, щоб звернення було ефективним, досягло поставленої
мети, необхідно правильно та відповідно до вимог закону його скласти. Крім того,
важливо навчитися визначати, до якого органу спрямувати своє звернення, яку
форму звернення (скаргу, клопотання, пропозицію тощо) обрати.

19

Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Уявімо, що ви вирішили стати мисливцем та отримати дозвіл на придбання й
зберігання мисливської зброї. Що для цього потрібно? Насамперед треба визначити, який орган вирішує це питання. Дозвільна система, яка має вирішити
це питання, належить до складу органів внутрішніх справ, отже, саме до них за
місцем свого проживання треба звернутися. Заява має відповідати вимогам, що
викладені в законі.
Зразок
Начальнику Барського районного відділу
національної поліції України у Вінницькій
області Сергієнку М. О.
Я, Когут Валентина Романівна, 1979 року народження, проживаю за адресою:
с. Вишневе Барського району, вул. Свободи, 5. Працюю трактористкою в районному дорожньому управлінні. Є членом Українського товариства мисливців і рибалок,
закінчила курси мисливців.
Прошу надати мені дозвіл на придбання, зберігання та використання мисливської рушниці та мисливського ножа.
Відповідь прошу направити письмово за адресою:
с. Вишневе, вул. Свободи, 5,
тел.: (063) 534-12-49, Когут В. Р.
21. 09. 2011 р. 				

Когут В. Р.

При цьому зазначимо, що всі назви, прізвища, адреси — умовні, до того ж у багатьох випадках при зверненні з подібними заявами використовують спеціальні
бланки заяв, які можна отримати у відповідних органах влади.

5. Електронна петиція
Сучасне суспільство дедалі більше користується електронними засобами
спілкування, зв’язку, інформаційні технології просуваються в усі сфери су
спільного життя. Саме тому у 2015 р. до Закону України «Про звернення гро
мадян» було внесено зміни, які передбачили можливість і порядок подання
звернень до органів державної влади в електронному вигляді — електронних
петицій.
Електронна петиція — це колективне звернення в електронній формі
до суб’єкта владних повноважень у вигляді тексту скарги (протесту) та/
або пропозиції.
Електронна петиція може бути направлена Президентові України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування че
рез офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована. Також можливе створен
ня електронної петиції на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір
підписів для підтримки електронної петиції.
В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізви
ще, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу його елек
тронної пошти. Для створення петиції потрібно заповнити спеціальну форму на
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сайті, викласти текст петиції. Автор (ініціатор) електронної петиції несе відпо
відальність за її зміст. Петицію розміщують на сайті, після чого проводиться збір
підписів для підтримки звернення.
Залежно від органу, до якого направлено петицію, визначається кількість під
писів, які мають бути зібрані для її підтримки, і час, який надається для збору під
писів. Так, електронна петиція, адресована Президенту України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України, підлягає обов’язковому розгляду за умови
збору для її підтримки не менше 25 000 підписів громадян протягом не більше
трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
Після закінчення строку, визначеного для збору підписів, на сайті оголошу
ється результат — чи підтримано петицію. У разі, якщо зібрано достатню кіль
кість підписів, здійснюється розгляд петиції. Результати розгляду з відповідним
обґрунтуванням розміщують на сайті органу, до якого було звернено петицію,
а також надсилають у письмовій формі автору (ініціатору) електронної петиції та
відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів для під
тримки відповідної електронної петиції.
У разі задоволення петиції порушені в ній питання реалізуються шляхом при
йняття відповідних рішень, поданням законопроектів до Верховної Ради України.

6. Адміністративне судочинство
З метою забезпечення захисту прав і свобод громадян, вирішення суперечок
між людиною та державою її органами та посадовими особами створено систему
спеціалізованих адміністративних судів. Вони розглядають спори між фізични
ми або юридичними особами та суб’єктами владних повноважень (тобто з орга
нами державної влади чи місцевого самоврядування або їхніми посадовими осо
бами); спори щодо прийняття громадян на державну службу та її проходження;
спори, пов’язані з виборами та референдумами. Крім того, адміністративні суди
розглядають спори між різними органами державної влади. Отже, саме до адмі
ністративного суду необхідно звертатися для скасування незаконного (з точки
зору особи) рішення сільської ради чи районної державної адміністрації, якщо
державного службовця незаконно звільнили з роботи, коли особу відмовляють
ся внести до списків для голосування або зареєструвати кандидатом у депутати
тощо. Адміністративні суди мають також розглядати суперечки між різними ор
ганами влади — наприклад, районною та обласною радою, різними відділами чи
управліннями державної адміністрації, податковою адміністрацією та комітетом
у справах підприємництва тощо.
• Пригадайте, які адміністративні суди створено в Україні.
Кодекс адміністративного судочинства визначає, що суди розглядають
справи за місцем знаходження відповідача, а якщо йдеться про рішення чи дії,
які порушують права окремої особи, — за місцем її проживання або за місцем
знаходження відповідача (за вибором позивача).
В адміністративному процесі сторонами можуть бути громадяни України,
іноземці, особи без громадянства, різноманітні юридичні особи, а також органи
державної влади, місцевого самоврядування, їхні службові та посадові особи.
Залежно від того, яку позицію займає особа в процесі, вона може бути позива
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чем (якщо заявила свої вимоги) або ж відповідачем. Особливістю адміністра
тивних справ є те, що в більшості випадків відповідачем може бути лише орган
державної влади чи місцевого самоврядування або його службова чи посадова
особа. Інші відповідачі можливі лише в справах про примусову ліквідацію або
тимчасове припинення діяльності об’єднання громадян, про примусове видво
рення іноземця з України, про обмеження права на проведення зборів, мітингів,
демонстрацій та в деяких інших випадках.
Розгляд справи в адміністративному суді розпочинається з попереднього су
дового засідання. На ньому суддя з’ясовує можливість урегулювати справу без
судового розгляду, а якщо це виявиться неможливим — уточнює позовні вимо
ги, визначає факти, які необхідно довести, і з’ясовує докази, якими ці обставини
буде доводити кожна сторона.
Безпосередньо судовий розгляд починається з підготовчих дій — перевір
ки явки учасників процесу, свідків тощо, роз’яснення учасникам розгляду їхніх
прав та обов’язків тощо. Після цього розпочинається розгляд справи по суті:
суд вислуховує пояснення сторін, досліджує письмові, речові й інші докази, за
слуховує свідків тощо. Після закінчення з’ясування обставин справи та їхньої
перевірки доказами сторони переходять до судових дебатів — кожна сторона
викладає свою позицію, використовуючи досліджені докази. Остання стадія су
дового розгляду адміністративної справи — прийняття рішення та його оголо
шення.
Вирішуючи справу по суті, суд приймає постанову. Якщо ж суд зупиняє про
вадження в справі, залишає заяву без розгляду або приймає інші процесуальні
рішення (не вирішуючи справу по суті), приймається ухвала.

!

Адміністративне провадження, адміністративне судочинство, звернення
громадян, скарга, заява, клопотання, пропозиція, електронна петиція.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр — Закон України «Про звернення
громадян»;
https://petition.president.gov.ua/about — розділ електронних петицій на сайті Президента України.
1. П
 оясніть поняття «адміністративне провадження», «адміністративне судочинство», «звернення громадян», «скарга», «заява», «клопотання», «пропозиція»,
«електронна петиція».
2. Я
 кі види адміністративних проваджень вам відомі? Визначте особливості відомих вам адміністративних проваджень.
3. Визначте основні стадії
А адміністративного провадження в справах за зверненнями громадян
Б адміністративного судочинства
В подання та розгляду електронної петиції
4*. Напишіть умовне звернення до одного з органів державної влади.
5*. Висловте свою думку щодо встановленого порядку визначення підсудності в
адміністративних справах.
6*. В
 исловте свою думку, якою мірою встановлений законом порядок розгляду
звернень громадян відповідає демократичним вимогам.
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7. В
 изначте, яке звернення (скаргу, заяву, клопотання) треба підготувати, до якого
органу його направити в запропонованих випадках, і складіть його.
а) Ви бажаєте отримати ділянку землі для ведення фермерського господарства;
б) ви вважаєте доцільним побудувати поблизу вашого будинку спортивний
майданчик, використавши для цього кошти місцевого бюджету;
в) ви вважаєте неправомірним рішення податкової адміністрації щодо накладення на вас штрафу;
г) районна рада вважає рішення, прийняте сусідньою міською радою про будівництво сміттєспалювального заводу й окружної дороги таким, що порушує
права й інтереси жителів району;
ґ) група батьків вважає доцільним змінити профіль навчання в школі, де навчаються їхні діти;
д) громадянка вважає, що вона має право на статус потерпілої від аварії на Чорнобильській атомній електростанції;
е) громадянин вважає неправомірним відмову територіальної виборчої комісії
зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови.
Знайдіть інформацію про джерела бюджетів і напрями використання державних
коштів у різних країнах світу.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
 тадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
С
(проступки)
Провадження в справах про адміністративні правопорушення складається з
чотирьох стадій: 1) порушення справи про адміністративне правопорушення;
2) розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття постанови
щодо справи; 3) оскарження (або опротестування) постанови щодо справи про
адміністративне правопорушення (виникає в тих випадках, коли особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, або потерпілий не згодні з винесеною відносно них постановою); постанову щодо справи може опротестувати
прокурор; 4) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

• На якій стадії провадження є подані справи?
1. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки К.
2. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив громадянин М., і притягнула його до відповідальності, визначивши стягнення — оплатне вилучення зброї. М. оскаржив постанову адміністративної комісії в суді.
3. Громадянин В. був притягнутий до адміністративної відповідальності. Йому
було визначено стягнення — позбавлення прав на водіння автомобіля на три
роки. Офіцер поліції зажадав від В. здати водійське посвідчення.
4. Громадянка Н. була затримана за злісну непокору працівнику поліції. Після доставлення до відділу поліції було складено протокол про адміністративне правопорушення.
5. Суд розпочав розгляд справи про адміністративне правопорушення громадянина К., який скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
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Тема 6

 АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
З
УКРАЇНИ. ВСТУП ДО БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 7. Основи фінансового права
1. Предмет і методи фінансового права
Існування будь-якої держави, територіальної громади, організації, будь-якого
колективу людей неможливе без надійних і достатніх джерел існування. Кожна
сім’я має джерела надходження коштів і визначає, на що їх витратити, будь-яке
підприємство, установа, компанія також розраховують свої прибутки та витрати.
Так само визначає джерела коштів і напрями витрат кожне місто, село, район, об
ласть тощо, держава в цілому.
Суспільні відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності, тоб
то у сфері мобілізації (надходження), розподілу, використання коштів
держави та органів місцевого самоврядування регулює фінансове право.
Саме ці відносини є предметом цієї галузі права. Фінансове право регулює
відносини, які стосуються збирання податків та інших доходів держави. Норми
фінансового права визначають порядок складання головного фінансового до
кумента держави — державного бюджету, а також місцевих бюджетів. Порядок
витрачання коштів держави та місцевого самоврядування, фінансування всіх бю
джетних установ, організацій також регулюється нормами фінансового права.
Необхідно зазначити, що не всі відносини, пов’язані з використанням грошей,
регулює фінансове право. Коли людина отримує заробітну плату на підприємстві,
де вона працює, — ідеться про трудові відносини, що регулюються трудовим правом.
Відносини особи, яка взяла кредит у банку, і цього банку стосуються грошей, але
регулюються не фінансовим, а цивільним правом. А от коли із заробітної плати лю
дини вираховують і передають до державного чи місцевого бюджету податки, коли
виділяють кошти на роботу школи чи лікарні — відносини регулює саме фінансове
право. Отже, фінансовими є лише ті суспільні відносини, які безпосередньо пов’язані
з утворенням, використанням, витрачанням державних коштів.
У фінансових відносинах обов’язково бере участь держава та її органи. Це ви
значає основний метод правового регулювання, який використовує фінансове пра
во, — імперативний метод, або метод субординації, владних приписів. Фінансові
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правовідносини виникають на основі норм, які чітко визначають порядок дій
учасників правовідносин, їхні права й обов’язки. Порушення цих настанов не
можливе, здебільшого не передбачена можливість обрання певних варіантів дій.
При цьому сторони не є рівними, лише одна зі сторін — держава чи її орган — має
право карати, застосовувати до іншої сторони певні передбачені законом санкції.
Відповідно до відносин, які регулюються фінансовим правом, воно включає
ряд інститутів — інститути бюджетного устрою, бюджетного процесу, держав
них доходів, податків, неподаткових платежів тощо.
Норми фінансового права закріплені в різноманітних джерелах. Окремі з них
містяться в Конституції України, однак основними джерелами фінансового пра
ва нині є Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України.
Ураховуючи особливості фінансового права, важливе значення в ньому ма
ють нормативно-правові акти Національного банку України, Міністерства фі
нансів України.

2. Фінансові правовідносини
Норми фінансового права регулюють фінансові правовідносини. Приклада
ми фінансових правовідносин є сплата податків фізичною чи юридичною осо
бою; відносини, які виникають у процесі складання державного або місцевого
бюджету; відносини, які виникають у процесі використання бюджетних коштів.
Суб’єктами фінансових правовідносин можуть бути різноманітні фізичні та
юридичні особи. Вони виступають суб’єктами фінансових правовідносин, коли
в них виникає обов’язок сплатити податки, коли вони виступають як розпо
рядники бюджетних коштів. Особливістю фінансових правовідносин є те, що
участь у них беруть органи державної влади або місцевого самоврядування, які
формують відповідні бюджети, визначають напрями використання бюджетних
коштів. Держава й окремі адміністративно-територіальні утворення — області,
райони, міста тощо — беруть участь у фінансових правовідносинах через свої
уповноважені органи: Міністерство фінансів, відповідні фінансові відділи й
управління областей, районів, Державну казначейську службу та її відділи, Ра
хункову палату України тощо.
Об’єктом фінансових правовідносин є кошти, які надходять до бюджетів різ
них рівнів, а в подальшому використовуються для виконання різноманітних
функцій держави, гроші та грошові зобов’язання у зв’язку з утворенням, розподі
лом, використанням фінансів.
Фінансові правовідносини мають певні особливості, які відрізняють їх від ін
ших. Передусім вони стосуються лише фінансової діяльності держави, пов’язані
саме з мобілізацією до бюджету, розподілом і використанням коштів держави або
органів місцевого самоврядування. Отже, ці відносини завжди мають грошовий
характер. Другою особливістю є обов’язкова участь у них державних органів.
У багатьох випадках стороною фінансових правовідносин виступають спеціальні
фінансово-кредитні органи. При цьому державні органи, що беруть участь у фі
нансових правовідносинах, мають щодо іншого учасника правовідносин владні
повноваження. Ці відносини не є рівними. Фінансові правовідносини, на відміну
від багатьох інших, виникають, змінюються та припиняються внаслідок особ
ливої категорії юридичних фактів — як правило, унаслідок прийняття певних
правових актів — нормативних та індивідуальних, погодження волі сторін не є
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обов’язковим для виникнення фінансових правовідносин. Так, сплата податків
не залежить від бажання платника, водночас і дії працівників фінансового органу
суворо визначені нормами закону.

3. Бюджет. Бюджетна система України
• Чи знайоме вам слово «бюджет»? Яке значення, на вашу думку, воно має?
Будь-яка незалежна держава повинна мати власний бюджет.
Бюджет — це план формування та використання фінансових ресурсів
для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються державними орга
нами, органами державної влади та місцевого самоврядування.
Бюджет — це документ, який визначає джерела формування коштів держа
ви або її складових частин та їхнє витрачання. По суті, у бюджеті визначають
ся доходи й видатки держави. У більшості держав світу бюджет затверджується
парламентом. У різних державах установлено різний бюджетний період, тобто
період, на який затверджується бюджет. Раніше в більшості держав бюджетний
період визначали з 1 жовтня по 30 вересня. Це пов’язано з тим, що основою гос
подарства більшості держав було сільське господарство. Однак із переходом до
індустріального господарства бюджетний період у більшості держав був визна
чений з 1 січня по 31 грудня. Саме такий бюджетний період визначено й Консти
туцією України.
В Україні разом із загальнодержавним бюджетом складається та затверджу
ється бюджет Автономної Республіки Крим, а також бюджети кожної адміністра
тивно-територіальної одиниці держави.
Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з
урахуванням економічних відносин, державного й адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права, становить бюджетну систему України.
Бюджетна система
України

Державний
бюджет

Бюджет Автономної
Республіки Крим

Місцеві
бюджети

Обласні
бюджети

Районні
бюджети

Бюджети місцевого
самоврядування
Бюджети територіальних
громад сіл, селищ, міст
Бюджети об’єднаних
територіальних громад
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Бюджетну систему України становлять державний бюджет і місцеві бюдже
ти. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, ра
йонні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого
самоврядування належать бюджети територіальних громад сіл, їхніх об’єднань,
селищ, міст (зокрема, районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних
громад.

4. Бюджетний процес в Україні
Бюджет — один із найважливіших правових актів, від якості й ефективнос
ті якого значною мірою залежить розвиток держави. Порядок його складання,
затвердження й виконання визначається Конституцією України й Бюджетним
кодексом України.
Регламентований бюджетним законодавством процес складання, роз
гляду, затвердження, виконання державного та місцевих бюджетів,
звітування про їхнє виконання, а також контролю за дотриманням
бюджетного законодавства називають бюджетним процесом.
Законодавство передбачає декілька стадій бюджетного процесу.
Першим етапом бюджетного процесу є складання проектів бюджетів. При
складанні Державного бюджету України Кабінет Міністрів України до 1 черв
ня року, який передує тому, на який складається бюджет, подає до Верховної
Ради проект Основних напрямів бюджетної політики, котрий розглядається
парламентом. Цей проект складають з врахуванням прогнозу розвитку еконо
міки. За підсумками розгляду цього проекту Верховна Рада України приймає
постанову про схвалення проекту або взяття його до відома — так звану бю
джетну резолюцію.
Після цього починається безпосереднє складання проекту бюджету. Для цьо
го міністерства, інші органи центральної виконавчої влади, деякі установи — так
звані головні розпорядники бюджету — надають Міністерству фінансів розра
хунки своїх потреб — так звані бюджетні запити. Дуже важливою нормою зако
нодавства є вимога, що будь-які нормативні акти, які впливають на обсяг доходів
чи видатків бюджету, мають бути оприлюднені не пізніше 15 серпня року, який
передує бюджетному. Міністерство фінансів України готує проект бюджету,
його розглядає Кабінет Міністрів України та не пізніше 15 вересня подає до
Верховної Ради України.
Після цього починається другий етап бюджетного процесу — розгляд і
прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» і рішень ор
ганів місцевого самоврядування про затвердження відповідних місцевих бю
джетів. Міністр фінансів України представляє проект бюджету на пленарно
му засіданні Верховної Ради, проект також публікують у газеті «Урядовий
кур’єр». Проект закону розглядають у комітетах Верховної Ради України,
у депутатських фракціях. Після цього відбувається розгляд проекту у Верхов
ній Раді України в першому та другому читанні. Не пізніше 1 грудня парла
мент повинен прийняти Закон України «Про Державний бюджет України»,
який набуває чинності після підписання його Президентом України. Бюджет
ний кодекс України визначає, що протягом двох тижнів після оприлюднення
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Закону України «Про Державний бюджет України» мають бути прийняті рі
шення про бюджети областей, м. Києва, Севастополя, Автономної Республіки
Крим, а протягом наступних двох тижнів — бюджети районів, міст обласного
підпорядкування.
Наступний, третій, етап бюджетного процесу — найбільш тривалий —
виконання бюджету. На цьому етапі головні розпорядники бюджету вико
ристовують передбачені для них фінансові кошти для виконання своїх зав
дань і функцій відповідно до затверджених кошторисів і розписів видатків.
У процесі виконання бюджетів до них у разі потреби можуть вносити певні
зміни. Їхнє внесення здійснює той самий орган, який прийняв відповідний
бюджет.
Після закінчення бюджетного року настає четвертий етап бюджетного
процесу — підготовка звіту про виконання бюджету, його розгляд відповідною
радою й прийняття рішення щодо цього звіту. Інформацію про виконання
бюджету надають його розпорядники. Міністерство фінансів готує зведений
звіт, який після його затвердження Кабінетом Міністрів подають до Верхов
ної Ради України не пізніше 1 травня року, наступного за бюджетним. Ви
сновки щодо звіту надає Рахункова палата України. Верховна Рада розгля
дає подані матеріали й на пленарному засіданні приймає рішення щодо звіту.
Аналогічна процедура передбачена щодо місцевих бюджетів. Установлена
законодавством процедура покликана забезпечити прийняття обґрунтованих
та ефективних бюджетів, а також контроль представницьких органів за його
виконанням.

!

Бюджет, бюджетний процес, бюджетна система, фінансове право.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 — Закон України «Про державний
бюджет України»;
https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet — сторінка «Бюджет» на сайті Міністерства фінансів України.
1.	Поясніть поняття «бюджет», «бюджетний процес», «бюджетна система», «фінансове право».
2.	Визначте основні етапи бюджетного процесу та складіть календар його здійснення.
3.	Знайдіть у Конституції України норми, які регулюють фінансові правовідносини.
4.	Дайте характеристику предмету та методу фінансового права.
5.	Наведіть приклади суб’єктів фінансових правовідносин.
6.	Які бюджети належать до складу бюджетної системи України?
7.	Дізнайтеся, які бюджети приймаються у вашому населеному пункті (районі, області).
8.	Визначте, які із зазначених правовідносин регулюються нормами фінансового
права.
а) Громадянка поклала гроші в банк на депозит;
б) громадянин сплатив податок за землю, яку отримав в оренду для ведення
фермерського господарства;
в) підприємство виплатило заробітну плату своїм працівникам;
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г) районна рада внесла зміни до районного бюджету у зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати;
ґ) десятикласниця взяла в борг в однокласника гроші;
д) школа отримала кошти з бюджету для проведення капітального ремонту;
е) громадянка виграла велику суму в державній грошовій лотереї;
є) пасажир сплатив штраф за безоплатний проїзд в автобусі.

§ 8.

Доходи та видатки державного бюджету

• Пригадайте, що таке бюджет.

1. Доходи державного бюджету
Як ви вже знаєте, державний бюджет — це доходи й видатки держави. Бю
джетний кодекс України визначає види доходів бюджету. До них належать по
даткові та неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансфер
ти, гранти, дарунки.
Основним джерелом доходів бюджетів усіх рівнів є податкові надходження. Про види податків ви дізнаєтеся на наступному уроці.
В Україні існує багато різноманітних податків, закон чітко визначає, які з
них зараховують до державного бюджету, а які — до місцевих. Так, до держав
ного бюджету зараховують податок на додану вартість, платежі за користуван
ня надрами й лісами загальнодержавного значення, акцизні збори й інші по
датки та збори.
Другим за величиною джерелом доходів державного бюджету є неподаткові надходження. До них належать надходження від приватизації дер
жавного майна, рентні платежі за нафту та природний газ, що видобувають в
Україні. Держава здійснює господарську діяльність, отже, до бюджету надхо
дять дивіденди, нараховані на частку майна, яке перебуває в державній влас
ності; орендна плата за оренду державного майна; надходження від лотерей.
Кожен із нас, отримуючи паспорт, сплачує певні кошти за послуги держав
них органів. Ці кошти також є неподатковими доходами бюджету. Неподат
ковими надходженнями є також державне мито, яке сплачують на митниці,
при поданні заяв до суду та в багатьох інших випадках. Важливим джерелом
неподаткових надходжень є штрафи, які сплачують до державного бюджету
як адміністративні стягнення чи кримінальні покарання. Суд має право у ви
значених законом випадках застосувати конфіскацію майна, тобто безоплатно
вилучити його у власника. Кошти від реалізації такого майна також надходять
до бюджету.
Доходи від операцій з капіталом нині становлять незначну частку дохо
дів бюджету — здебільшого майже 1 % від загальної суми надходжень. Ці до
ходи надходять від реалізації майна, визнаного безгосподарним, або скарбів,
які надійшли до держави, кошти від продажу землі та деякі інші доходи.
Іноді держава може отримувати дарунки від різних фізичних або юридич
них осіб, інших держав тощо — вони також становлять частину доходів бю
джету. Можливе поповнення бюджету за рахунок грантів — певної фінансової
допомоги від різних, здебільшого міжнародних або іноземних інституцій. Так,
наша держава в різні часи отримувала гранти Ради Європи, Міжнародного бан
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ку реконструкції та розвитку, деяких інших інституцій на реформування судо
вої системи, системи освіти тощо.
Кошти, які передають з одного бюджету до іншого, називають трансфертами. У разі передання коштів з місцевого бюджету до державного вони стають до
ходами державного бюджету.

2. Видатки державного бюджету
Видатки державного бюджету — це кошти, які спрямовують на здійснення
програм і заходів, що передбачені законом про бюджет на поточний рік. Видатки
державного бюджету розподіляють за економічним змістом, за головними роз
порядниками державного бюджету, за функціями держави та між бюджетними
програмами.
За економічним змістом видатки поділяють на поточні, капітальні та видатки
на кредитування. До поточних видатків належать ті, що використовують про
тягом поточного року, — оплата праці, придбання необхідних матеріалів, кому
нальні послуги тощо. Залежно від особливостей діяльності бюджетної установи,
функцій, які виконує орган державної влади, склад цих витрат може суттєво від
різнятися. До капітальних видатків бюджету належать насамперед витрати на
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт. Також капітальними є витрати
на придбання обладнання, машин тощо, які будуть використовуватися протягом
тривалого часу. За рахунок капітальних витрат створюються державні резерви,
призначені для використання в надзвичайних ситуаціях, у військовий час. Отже,
капітальні витрати — це витрати, які використовуються протягом тривалого часу —
довше, ніж один рік.
Надзвичайно важливим є поділ видатків за головними розпорядниками бю
джетних коштів. Головними розпорядниками є міністерства, державні коміте
ти, інші центральні органи державної виконавчої влади, Конституційний Суд
та Верховний Суд, Генеральна прокуратура, Національна академія наук тощо
— усього майже 90 органів влади й установ. Розпорядниками коштів є різно
манітні бюджетні установи й організації — окремі школи, лікарні, театри тощо,
які безпосередньо забезпечують виконання певних функцій держави. Кожен
головний розпорядник коштів отримує певні обсяги бюджетних асигнувань, у
межах яких він може брати на себе певні бюджетні зобов’язання.
Бюджет також передбачає поділ бюджетних коштів за функціональним при
значенням. Серед різновидів видатків за функціональним призначенням — ви
датки на оборону, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, еконо
мічну діяльність, освіту тощо. При цьому перелік функціональних призначень
може з часом змінюватися, він визначається при прийнятті закону про бюджет
на поточний рік.
При прийнятті бюджету кошти в ньому в межах функціональних призна
чень і головних розпорядників бюджетних коштів розподіляють за певними бю
джетними програмами. Так, серед програм, які передбачені бюджетом 2018 р. для
Міністерства освіти і науки України, — підготовка кадрів у професійно-тех
нічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення, на
дання освіти в загальноосвітніх навчальних закладах державної форми влас
ності, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними
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закладами, заходи з позашкільної роботи, підготовка кадрів вищими навчаль
ними закладами, проведення всеукраїнських і міжнародних олімпіад у сфері
освіти тощо.

3. Контроль за використанням державних коштів
Законодавство передбачає суворий контроль за використанням бюджету.
Повноваження щодо контролю має ряд державних органів.
Верховна Рада України має право контролю за бюджетом на всіх етапах бю
джетного процесу. Вона бере участь у його підготовці, заслуховує звіти про стан
виконання Державного бюджету України, контролює відповідність законопроек
тів, поданих до парламенту, бюджетному законодавству. Серед комітетів парла
менту — комітет з питань бюджету. Аналогічні функції щодо відповідних місце
вих бюджетів належать органам місцевого самоврядування.
Спеціальним органом парламентського контролю за бюджетом є Рахункова
палата. Від імені Верховної Ради України вона здійснює контроль за надходжен
ням коштів до Державного бюджету України та їхнім використанням, за утво
ренням і погашенням державного боргу України, ефективністю використання
коштів державного бюджету.
Важлива роль у контролі за дотриманням бюджетної дисципліни належить
Міністерству фінансів України та його органам на місцях — фінансовим відділам
та управлінням. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства є однією з
основних функцій Державної казначейської служби України.
Крім того, бюджетну дисципліну контролює Державна контрольно-ревізійна
служба України. Її органи перевіряють ефективність використання державних
коштів, дотримання їхнього цільового призначення, правильність ведення об
ліку. Контрольно-ревізійні органи створюються не лише у фінансових органах
Міністерства фінансів, а й в окремих відомствах — для перевірки установ та орга
нізацій, що належать до цього відомства.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства України забезпечує
економне й ефективне використання державних коштів.

!

Доходи та видатки бюджету, головний розпорядник бюджету.
1. П
 оясніть поняття «доходи та видатки бюджету», «державне казначейство», «головний розпорядник бюджету».
2. Назвіть основні джерела доходів державного бюджету.
3. Назвіть основні види видатків державного бюджету.
4. Визначте, які бюджетні програми передбачені для різних головних розпорядників
бюджетних коштів Законом «Про Державний бюджет України» на поточний рік.
5*. В
 исловте свою думку щодо пріоритетних напрямів витрачання бюджетних коштів.
6*. В
 исловте свою думку, чи достатньою мірою забезпечено контроль за використанням бюджетних коштів.
7*. О
 знайомтеся з бюджетом вашого міста, району, села та висловте свою думку
щодо доцільності використання його коштів.
Зберіть інформацію про податки, які існують в нашій державі, а також про податки,
які існували в різні часи історії.
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Тема 7

§ 9–10.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Податкова система

1. Поняття та принципи системи оподаткування
Однією з ознак будь-якої держави є податки. Адже саме вони забезпечують
кошти для виконання державою її функцій, функціонування органів державної
влади. Виконання цього завдання має забезпечити система оподаткування.
Система оподаткування — це сукупність податків, зборів, інших
обов’язкових платежів і внесків до бюджету й державних цільових
фондів, які діють у встановленому законом порядку, а також правових
механізмів їхнього справляння.
Система оподаткування діє на основі закріплених у законодавстві принципів.
• Ознайомтеся з витягом із Податкового кодексу України. Визначте, які
принципи оподаткування ним установлені.
З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
4.1.1. загальність оподаткування — кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;
4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх платників
податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця
походження капіталу;
4.1.3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності в разі порушення податкового законодавства;
4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма
закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або
якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь
як платника податків, так і контролюючого органу;
4.1.5. фіскальна достатність — установлення податків і зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
4.1.6. соціальна справедливість — установлення податків і зборів відповідно до
платоспроможності платників податків;
4.1.7. економічність оподаткування — установлення податків і зборів, обсяг
надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
4.1.8. нейтральність оподаткування — установлення податків і зборів у спосіб,
який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника
податків;
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4.1.9. стабільність — зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть
вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду,
у якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також
податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
4.1.10. рівномірність і зручність сплати — установлення строків сплати податків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати
платниками;
4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків і зборів — визначення на законодавчому рівні всіх обов’язкових елементів податку.

2. Платники податків та об’єкти оподаткування
Платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні та фі
зичні особи, які мають, одержують, передають об’єкти оподаткування або прова
дять діяльність, що є об’єктом оподаткування згідно із законодавством України,
і на яких покладено обов’язок щодо сплати податків і зборів. Кожний з платників
податків може бути платником податку за одним або кількома податками та збо
рами. При цьому платниками податків можуть бути як ті, хто живуть і працюють
в Україні (їх називають резиденти), так і ті, хто мешкають поза межами нашої
держави (нерезиденти). Платниками податків є кожна людина, яка отримує до
ходи в нашій державі; підприємства, які отримують в Україні доходи, мають май
но, яке обкладається податками тощо.
Об’єктами оподаткування називають майно, товари, дохід (прибуток) або
його частину, обіги з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання
товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством,
з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення в платника по
даткового обов’язку — обов’язку сплатити податки або збори.
Закон визначає обов’язки платників податків. Розпочинаючи підприєм
ницьку діяльність, будь-яка особа зобов’язана стати на облік у податкових
органах. Платники податків мають вести бухгалтерський облік, складати звіт
ність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання
протягом визначеного законом строку. Вони повинні вчасно подавати до дер
жавних податкових органів та інших державних органів документи, пов’язані
з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів). Так, кож
на юридична особа регулярно подає до податкових органів звіти й інші до
кументи щодо своєї діяльності та податків, які має сплачувати. Важливим
обов’язком платників податків є своєчасна сплата належних сум податків і
зборів. Податкові органи мають право проводити перевірки, а платники по
датків зобов’язані забезпечувати їм умови для цього — допускати в примі
щення, пов’язані з отриманням доходів (офіси, цехи, склади тощо); надавати
необхідні документи.
Водночас закон визначає права платників податків і зборів. Відповідно до
закону, вони мають право подавати документи про право на податкові пільги й
отримувати ці пільги, отримувати від податкових органів необхідні роз’яснення.
У разі проведення перевірок платники податків мають право ознайомлюватися
з актами перевірок, оскаржувати прийняті податковими органами рішення та дії
посадових осіб.
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3. Податки, збори
Основою будь-якої податкової системи є податок.
Податок — це встановлений органом законодавчої влади обов’язковий
платіж до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду,
що здійснюється платниками в порядку й на умовах, які визначаються
законами України про оподаткування.
Податок в Україні встановлюється лише Верховною Радою України. Харак
терною умовою податку є те, що він сплачується тільки до бюджету. У цьому
полягає відмінність податку від збору, який може спрямовуватися до інших ці
льових державних фондів.
Податок є обов’язковим платежем. За порушення встановленого порядку
сплати, його строків передбачена відповідальність, можливе примусове стягнен
ня несплаченого податку.
Податок є регулярним платежем, тобто він сплачується не одноразово, а в
строки, установлені законодавством, — з певною періодичністю — раз на місяць,
на квартал чи на рік.
Характерною ознакою податку є його індивідуальна безоплатність. Це озна
чає, що, стягуючи податок, держава не бере на себе зобов’язань надати платникові
певні державні послуги на відповідну суму.
Податок виконує дві основні функції — фіскальну та регулюючу. Фіскаль
на функція полягає в забезпеченні доходів бюджету, основним джерелом яких є
податки. Друга функція податків — регулююча. Держава, установлюючи ставки
податків, а в окремих випадках навіть звільняючи платника від сплати подат
ків, виявляє свою зацікавленість у розвитку тих чи інших галузей господарства,
а отже, забезпечує регулювання економічних процесів. Так, установлюючи ви
сокі податкові ставки, держава робить невигідною діяльність у певних галузях,
а податкові пільги, навпаки, сприяють розвитку в певних виробництвах, благо
дійності, захисту вразливих верств населення тощо.
Збір — обов’язковий платіж, який має відплатний компенсаційний ха
рактер і сплачується фізичними та юридичними особами за надані їм
державою послуги чи права, надходить до бюджету або в спеціальні
фонди.
Такими є збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за спеціальне
використання лісових ресурсів, збір за використання радіочастотного ресурсу
України тощо.

4. Види податків
Законодавство України передбачає існування великої кількості податків,
тому їх поділяють на певні категорії.
Платниками податків є юридичні особи: підприємства, організації, як прави
ло, ті, які отримують прибуток від своєї підприємницької чи іншої господарської
діяльності. Податком обкладаються і фізичні особи. Основним податком для гро
мадян є податок на доходи фізичних осіб. А податок на землю, податок на додану
вартість і деякі інші сплачують як фізичні, так і юридичні особи.
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Види
податків

За платниками
податків

За характером
платежів

За об’єктом
оподаткування

За бюджетом, до якого
надходять податки

Податки
з фізичних
осіб

Прямі
податки

Податки
на майно

Загальнодержавні
податки

Податки
з юридичних
осіб

Непрямі
податки

Податки
на доходи

Місцеві
податки

Податки
з фізичних
та юридичних
осіб

Частину податків особа чи підприємство безпосередньо віддають зі своїх до
ходів — отримуючи заробітну плату чи інший дохід, особа має віддати державі
18 % від нього — це податок на доходи, підприємство сплачує державі зі свого
прибутку 18 %. Податки, які сплачує той, хто отримав прибуток або має своє
майно, називають прямими податками — їх платник безпосередньо («прямо»)
платить до бюджету. А коли в магазині ви купуєте товар, на фіскальному доку
менті — чеку — ви бачите напис «20 % ПДВ». Це означає, що, крім ціни, ви опла
тили ще і 20 % податку на додану вартість. Ці кошти продавець, отримавши від
покупця, одразу перераховує державі. Такі податки називають
непрямими, адже вони потрапляють до бюджету через посеред
ника (не прямо), до того ж вони «приховані» у ціні. Ще одним
непрямим податком є акцизний податок, який сплачують ті,
хто купує товари розкоші, котрі не є першою необхідністю, на
приклад алкоголь, тютюнові вироби, шоколад, ювелірні вироби
тощо.
Крім того, податки поділяють залежно від того, що обклада
ється — отримані платником доходи чи певне майно, власником
якого є платник.
• Висловте свою думку, які з податків можна назвати подат
ками на доходи, а які — податками на майно.
Податки є джерелом формування як бюджету України, так і
місцевих бюджетів. Серед податків є такі, що встановлені Верхов
ною Радою України для всієї держави, — їх називають загальнодержавними, і ті, які для певної місцевості, населеного пункту
встановлюють органи місцевого самоврядування, — місцеві податки.
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• Проаналізуйте витяг із Податкового кодексу України, порівняйте місцеві
та загальнодержавні податки й збори та висловте свою думку, чому їх розподі
лено саме так.
З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 8. Види податків та зборів
8.1. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.
8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов’язковими до сплати на всій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
8.3. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями
сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних
територіальних громад.
Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:
9.1.1. податок на прибуток підприємств;
9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3. податок на додану вартість;
9.1.4. акцизний податок;
9.1.5. екологічний податок;
9.1.6. рентна плата;
9.1.7. мито;
Стаття 10. Місцеві податки
10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на майно;
10.1.2. єдиний податок.
10.2. До місцевих зборів належать:
10.2.1. збір за місця для паркування транспортних засобів;
10.2.2. туристичний збір.
10.3. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок і податок на майно
(у частині транспортного податку та плати за землю).
10.4. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на
майно (у частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.
10.5. Установлення місцевих податків і зборів, не передбачених цим Кодексом,
забороняється.

5. Податок на доходи фізичних осіб
Найпоширенішим податком, який сплачують фізичні особи, є податок на до
ходи фізичних осіб. Платниками цього податку є фізичні особи (як громадяни
України, так і іноземці), які проживають як в Україні, так і за її межами. При цьому
особи, які проживають в Україні, сплачують податок з будь-яких доходів — отри
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маних і в Україні, і за її межами. А ті, хто проживає за межами України, сплачують
податки лише з доходів, отриманих на території України.
При обрахуванні податку враховуються майже всі види доходів громадян —
заробітна плата, авторська винагорода, подарунки, доход, отриманий від оренди
майна. Доходом вважають навіть отримані працівником від роботодавця чи ін
ших осіб безоплатне житло, майно, харчування, навіть знайдений скарб та отри
маний хабар.
Водночас не вважаються доходом державна матеріальна та соціальна допо
мога — житлові й інші субсидії або дотації, компенсації, винагороди та страхові
виплати, державні премії України, державні стипендії та нагороди. Не обклада
ється податком пенсія або щомісячне довічне утримання; виплати, отримані як
відшкодування шкоди, завданої аварією на Чорнобильській атомній електро
станції; кошти, які отримує працівник на відрядження, тощо.
Крім того, платник податку на доходи фізичних осіб має право отримати так
званий податковий кредит. Це означає, що людина може повернути частину по
датків, зокрема, із сум, які вона сплатила за своє навчання, лікування, внесла до
благодійних фондів чи неприбуткових організацій, витратила на придбання (бу
дівництво) доступного житла. Для отримання податкового кредиту платник має
протягом року, наступного за тим, коли він здійснив зазначені виплати, подати
до податкової адміністрації декларацію про доходи, документи, які підтверджу
ють виплати, і заяву про повернення податкового кредиту.
Для забезпечення обліку платників податків, належних платежів, контролю за
правильністю сплати податків та отриманням передбачених законодавством пільг
запроваджено Єдиний реєстр фізичних осіб. Будь-яка особа, яка проживає на тери
торії України, незалежно від свого віку, громадянства й інших обставин, має мож
ливість звернутися до податкової адміністрації, пред’явити паспорт чи свідоцтво
про народження та отримати ідентифікаційний код. Він є унікальним для кожної
людини й супроводжує її протягом життя. Цей код потрібен при влаштуванні на
роботу чи вступі в інститут, відкритті банківського рахунку чи депозиту тощо.
Римський імператор Веспасіан (69–79) запровадив податок на туалети (звідси походить відомий вислів «гроші не пахнуть»).
Правитель Галлії Ліциній Ліциан (308–324) розділив рік на 14 місяців, щоб
кожного року отримувати два додаткових податки з підданих — податок
сплачували щомісяця.
У Китаї в ІІ тис. до н. е. запровадили податок на сіль. Пізніше за допомогою
цього податку римський консул Лівій повністю покрив видатки на другу пунічну
війну. А в Індії британці довели ставку цього податку до 4 тисяч (!) відсотків від
вартості товару.
У Візантії платили податок залежно від розмірів будинку. Тому його назвали
податком на повітря.
У середньовічній Німеччині існував податок на вбивство: що більше вбивств
не розкрила громада на своїй території за певний строк, то вищою була сума
податку.
З 1660 р. мешканці Великої Британії майже 300 років сплачували податок на
утримання королівського замку Філлінгхем, який насправді ніколи не існував.
Такий податок придумав Карл II.
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У Великій Британії в 1797–1798 рр. усі власники годинників щорічно сплачували в казну 5 шилінгів.
На початку XVIII ст. в Башкирії було запроваджено податок на очі. Сума залежала від кольору очей: сірі оцінювали у 8 алтинів, чорні — 2–3 алтини (алтин
у той час — 3 копійки).

6. Спрощені системи оподаткування
У багатьох державах малий та середній бізнес є важливим чинником
формування бюджету, стабільності економіки та забезпечення зайнятості
працівників. Саме тому передбачаються спеціальні заходи підтримки мало
го та середнього бізнесу. У нашій країні також розуміють необхідність такої
підтримки. Одним із заходів підтримки малого та середнього бізнесу стало
запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для
суб’єктів малого підприємництва — єдиного податку та фіксованого сільсько
господарського податку.
Закон визначає вимоги для віднесення суб’єктів підприємницької діяльнос
ті до платників єдиного податку.
Залежно від обсягів доходів і сфери діяльності для сплати єдиного податку
підприємців поділяють на чотири групи.
Група
єдиного
податку

Обсяг доходу,
обмеження доходу

Вид діяльності

Перша

Фізичні особи–підприємці, обсяг
доходу протягом календарного року
не перевищує 300 000 грн;
не використовують працю
найманих осіб

Здійснюють лише роздрібний
продаж товарів з торговельних
місць на ринках та/або провадять
господарську діяльність
щодо надання побутових послуг
населенню

Друга

Фізичні особи–підприємці, обсяг
доходу протягом календарного
року не перевищує 1 500 000 грн, не
використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають
з ними в трудових відносинах,
одночасно не перевищує 10 осіб

Здійснюють господарську
діяльність щодо надання послуг,
у тому числі побутових, платникам
єдиного податку та/або
населенню, виробництво та/або
продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства

Третя

Фізичні особи–підприємці та юридичні
особи–суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової
форми, у яких протягом календарного
року обсяг доходу не перевищує
5 000 000 грн

—

—

Сільськогосподарські
товаровиробники, у яких
частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 %.

Четверта
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Закон також установлює ряд обмежень щодо сфер діяльності, у яких не мо
жуть працювати підприємці, які бажають сплачувати єдиний податок.
Фіксований сільськогосподарський податок повинен сприяти розвитку сіль
ськогосподарських підприємств. Сплачувати такий податок мають право підпри
ємства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробленням і збутом
сільськогосподарської продукції, а також підприємства, які займаються розве
денням, вирощуванням і виловом риби у внутрішніх водоймах, у яких не менше
75 % доходу отримано саме від сільськогосподарського виробництва. Фіксова
ний сільськогосподарський податок заміняє податок на прибуток підприємств,
плату (податок) за землю та деякі інші. При цьому розмір фіксованого податку
встановлюється залежно від земельної ділянки, якою користується платник, і не
змінюється протягом року незалежно від результатів господарської діяльності.

7. Відповідальність за порушення податкового законодавства
Кожен платник податків самостійно повинен обчислювати й сплачувати на
лежні податки та звітувати податковій адміністрації в установленому законом по
рядку. Особи, винні в несплаті податків, можуть бути притягнуті до адміністра
тивної, кримінальної та фінансової відповідальності за податкові правопорушення.
Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення передбачена
як штраф, застосовується податковими органами й накладається як на фізичних
осіб (громадян) — окремих платників податків, так і на керівників i бухгалтерів
платників податків — юридичних осіб. Справи про порушення податкового за
конодавства, які є адміністративними правопорушеннями, розглядає начальник
державної податкової інспекції чи його заступник за місцем вчинення правопо
рушення.
У разі скоєння більш тяжких правопорушень, які Кримінальним кодексом
України визначено як злочини, особа підлягає кримінальній відповідальності.
• Ознайомтеся з витягами з Кодексу про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України. Визначте податкові правопорушення, перед
бачені цими нормативними актами, і порівняйте їх.
З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
Відсутність податкового обліку, порушення керівниками й іншими посадовими
особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку (…) тягне за собою накладення штрафу в розмірі від
п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ
та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків
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і зборів (обов’язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових
осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти не
оподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів
Невиконання керівниками й іншими посадовими особами підприємств, установ,
організацій, уключаючи установи Національного банку України, комерційні банки
й інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від
п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи
фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою
формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також
на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від двох до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від трьох до
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми
власності 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, — карається штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. 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, караються штрафом від двох тисяч до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, караються штрафом від
п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або
діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих
розмірах) цієї статті, 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) (…)
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Важливо зазначити, що податкові порушення, зокрема неповна сплата подат
ків, зборів, інших обов’язкових платежів, тягнуть за собою відповідальність на
віть тоді, якщо порушення сталося через помилкове застосування законодавства,
недбалість, недосвідченість чи розрахункову помилку.
У цьому випадку особу може бути притягнуто до фінансової відповідальності.
При цьому суб’єктом фінансової відповідальності є не лише фізичні, а й юридичні
особи. Порядок накладання фінансових санкцій регулюється законами України.
Захід фінансової відповідальності має на меті не лише покарання правопорушни
ків, а й компенсацію майнових втрат бюджетів і державних цільових фондів уна
слідок ненадходження або несвоєчасного надходження податків і зборів.
Така відповідальність передбачена, зокрема, за несвоєчасну реєстрацію осо
би, яка зобов’язана зареєструватися як платник податків, за порушення платни
ком податків правил оподаткування тощо.
Як захід фінансової відповідальності законодавство передбачає плату у фік
сованій сумі як відсоток від суми податкового зобов’язання або пеню, що сплачу
ється в разі несвоєчасної сплати податків.
Ці санкції накладаються контролюючими органами, а в окремих випадках
самостійно нараховуються й сплачуються платником податків. Рішення про за
стосування та стягнення фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів
перевірки приймає керівник податкового органу або його заступник.

!

￼ Бюджетна система, бюджет, податок.
1. Поясніть поняття «бюджетна система», «бюджет», «податок».
2. Наведіть приклади податків, які належать до різних видів.
3. Які права й обов’язки мають платники податків?
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4*. Висловте свою думку щодо позитивних і негативних наслідків зменшення або,
навпаки, збільшення податків.
5*. Висловте свою думку щодо доцільності скасування чи зміни існуючих податків
або запровадження нових.
6. Дізнайтеся, які податки сплачують ваші батьки, родичі чи знайомі.
7. Які місцеві податки встановлено у вашому населеному пункті?
8. О
 бґрунтуйте важливість існування податків для існування держави. Висловте
думку щодо можливих наслідків зникнення податків.
9. Які види відповідальності передбачено для порушників податкового законодавства?

Тема 8	ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БАНКИ ТА БАНКІВСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 11. Банківське право України
1. Банківська система України
Важливу роль в економіці будьякої сучасної держави відіграють банки.
Без них неможливе нормальне функці
онування грошової системи, вони забез
печують рух фінансів, взаєморозрахун
ки підприємств, організацій та установ.
Порядок функціонування банків в
Україні визначає Закон України «Про
банки та банківську діяльність».
В Україні існує розвинута банків
ська система. До її складу входять На
ціональний банк України й інші банки,
філії іноземних банків, які створені та
Національний банк України
діють на території України відповідно
до законодавства.
Особливе місце в банківській системі України посідає Національний банк
України. Його діяльність регулює спеціальний Закон «Про Національний банк
України».  
Національний банк України є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління.
На відміну від інших банків, отримання прибутку не є метою діяльності Націо
нального банку України. Відповідно до Конституції України, основною функці
єю Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці
України. Крім того, саме Національний банк України здійснює емісію українських
грошей, тобто випускає в обіг гроші (у цьому він є монополістом), установлює
для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та
звітності, захисту інформації, коштів і майна; здійснює нагляд за діяльністю всіх
інших банків. Саме Національний банк України накопичує та зберігає золотова
лютні резерви України.
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Ураховуючи надзвичайно важливу
роль Національного банку в розвитку еко
номіки держави, у ньому створюється Рада
Національного банку, половину складу
якої призначає Президент України, а поло
вину обирає Верховна Рада України стро
ком на сім років. Безпосереднє повсякден Банкнота з найбільшим нині номіналом. 
не управління діяльністю Національного
У правому верхньому куті — підпис
банку України здійснюють правління бан
голови Національного банку України
ку та його голова. Голову Національно
го банку України призначає Верховна Рада України за поданням Президента
України строком на сім років, він може займати цю посаду не більше, ніж два
строки поспіль. Саме голова Національного банку України керує діяльністю
банку та несе одноосібну відповідальність за його діяльність перед парламен
том і Президентом України.

2. Банки в Україні
Основною ланкою банківської системи України є комерційні банки.
Банк — це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має ви
ключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до
Державного реєстру банків.
Саме банки мають право здійснювати залучення у вклади грошових коштів
фізичних та юридичних осіб і розміщення цих коштів від свого імені, на власних
умовах і на власний ризик, відкривати та вести банківські рахунки фізичних та
юридичних осіб.
Серед банків, які існують в Україні, є універсальні та спеціалізовані. Універсальні банки мають право проводити різноманітні фінансові операції, а спеціалізовані банки здійснюють операції переважно в одному з напрямів фінансової
діяльності — ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові.
Останнім часом чимало банків випускають пластикові платіжні картки, яки
ми власники можуть розраховуватися в магазинах, закладах харчування, на авто
заправних станціях, через мережу Інтернет тощо. Банк
здійснює так зване касове обслуговування підприємств
та організацій: у передбачених законом випадках за за
явками клієнтів видає готівкові кошти та приймає їх,
зокрема в підприємств торгівлі — здійснює інкасацію.
Банк самостійно визначає напрями своєї діяльнос
ті й спеціалізацію за видами операцій. Банки в Україні
підлягають обов’язковій реєстрації, яку здійснює На
ціональний банк України, а розпочинати здійснювати
банківські операції мають право лише після отриман
ня ліцензії на них.
Банк має право проводити різноманітні операції.
Основні з них — ведення поточних рахунків клієнтів, Обслуговування клієнтів
через банкомат
переказ грошових коштів з цих рахунків і зарахуван
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ня коштів на них. Важливе значення має при
йняття депозитів (вкладів) від юридичних і фі
зичних осіб. При цьому особа укладає договір
з банком, віддає йому гроші на зберігання та
отримує передбачені відсотки.
Банки мають право здійснювати операції
з валютними цінностями (іноземними гроши
ма), випускати власні цінні папери або купу
вати та продавати цінні папери за дорученням
клієнтів. У багатьох банках існують сейфи для
зберігання цінностей та документів, які може
Робота з клієнтами банку
орендувати будь-яка особа.
Водночас закон забороняє банкам здійснювати торгівлю (крім реалізації
пам’ятних, ювілейних монет), займатися виробництвом, здійснювати страхову
діяльність.

3. Банківська таємниця
Традиційним правилом діяльності банків у більшості держав світу є збережен
ня банківської таємниці. Банки не мають права розголошувати відомості про клі
єнтів, що стали їм відомими в процесі їхнього обслуговування. Так, вони не мають
права розголошувати відомості про банківські рахунки клієнтів та їхній стан, опе
рації, що здійснювалися. Банківською таємницею також є інформація про систему
охорони банків, про коди, які застосовуються для захисту інформації, тощо.
Збереження банківської таємниці є не лише правом, а й обов’язком кожної
банківської установи. Працівники банків, улаштовуючись на роботу, беруть на
себе зобов’язання про нерозголошення банківської таємниці.
Водночас закон передбачає випадки, коли банківська таємниця може бути
розкрита банком. До таких випадків, зокрема, належать вимога чи рішення суду,
органів, які проводять слідство (поліція, СБУ, прокуратура). Отримати інфор
мацію, яка є банківською таємницею, можуть податкові органи, а також державні
виконавці (які забезпечують виконання рішень судів із майнових питань). При
цьому інформація, як правило, надається про конкретну особу, у разі проведення
щодо неї розслідування чи перевірки.

4. Банківський нагляд. Ліквідація банків

Банківські сейфи для зберіган
ня документів і коштовностей
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Для того щоб убезпечити вклади клієнтів бан
ків та їхні кошти, які знаходяться на банківських
рахунках, забезпечити стабільність банківської
системи, в Україні створено систему банківсько
го нагляду. Його здійснює Національний банк
України щодо всіх банків нашої держави. У разі
виявлення порушень законодавства банківською
установою до банку може бути застосовано засо
би впливу. Національний банк України має право
зробити письмове застереження та вимагати від
банку чи його посадових осіб припинити пору

Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність
шення та вжити необхідні заходи для виправлення ситуації. Національний банк
України може вимагати скликати загальні збори учасників або керівних органів
банку, розробити та прийняти програму фінансового оздоровлення чи план реор
ганізації банку. В окремих випадках Національний банк може встановити для бан
ку підвищені економічні нормативи (норма резервування коштів, обмеження обся
гу кредитів, які може надавати банк, тощо), заборонити або обмежити здійснення
банком окремих операцій або накласти штраф на банк чи його керівників. Націо
нальний банк має право тимчасово відсторонити зі своїх посад працівників банку.
Крайніми заходами впливу на банк є примусова реорганізація банку чи при
значення в банк тимчасової адміністрації, навіть відкликання ліцензії, що авто
матично призводить до початку процедури ліквідації банку. Можливе також за
провадження в банку особливого режиму контролю за його діяльністю.
Тимчасова адміністрація призначається в банк у випадку, коли виникає за
гроза його діяльності, банкрутства, коли він не має можливості виконувати свої
функції. Тимчасовим адміністратором призначається спеціаліст банківської
справи, який має відповідну ліцензію, але не має стосунку до банку, у якому ви
никли проблеми. Після призначення тимчасового адміністратора саме він здій
снює керівництво банком. Завдання тимчасового адміністратора — ужити всі
можливі заходи для фінансового оздоровлення банку, відновлення його плато
спроможності та нормальної роботи.
На час, коли в банку запроваджено тимчасову адміністрацію, запроваджу
ється мораторій на задоволення вимог тих, перед ким банк має певні фінансові
зобов’язання (зокрема, вкладників).
Як і будь-яка організація, банк може бути ліквідований з ініціативи власників
банку або за ініціативою Національного банку України. Крім того, рішення про лік
відацію може бути прийнято в судовому порядку в разі неплатоспроможності банку.
У разі ліквідації банку й неможливості виконання ним своїх зобов’язань фі
зичним особам, які мали вклади в цьому банку, здійснюється повернення коштів
за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей фонд формується з
внесків банків і має гарантувати збереження коштів громадян.

!

Банківська система України, банківська таємниця, банк, тимчасова
адміністрація.
1. Поясніть поняття «банківська система України», «банківська таємниця», «банк»,
«тимчасова адміністрація».
2. Визначте основні елементи банківської системи України.
3. Які функції виконує Національний банк України?
4. Назвіть основні операції, які виконують банки.
5. Які заходи можуть бути вжиті до банку, який порушує вимоги законодавства?
6. Я
 кими банківськими операціями вам доводилося користуватися? Які з них ви
вважаєте найбільш необхідними?
7*. Висловте думку щодо того, яку роль відіграють банки в житті держави.
8*. Уявіть собі, що в Україні призначено референдум щодо скасування банківської
таємниці. Висловте аргументи «за» чи «проти» її скасування.
У засобах масової інформації знайдіть повідомлення про злочини, які сталися у вашій місцевості.
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ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
Перевірте себе
1. Поясніть поняття «адміністративне правопорушення», «публічна служба», «бюджет»,
«податок».
2. Дайте характеристику адміністративних стягнень.
3. Поясніть, у чому полягають особливості трудової діяльності та трудових правовідносин
державних службовців.
4. Наведіть приклади адміністративних правопорушень і визначте, яку відповідальність за
них може понести особа.
5. Як здійснюється адміністративне провадження?
6. Охарактеризуйте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
7. Які банківські операції та угоди вам відомі, якими з них вам доводилося користуватися?
8. Складіть схему «Види податків в Україні».
9*. Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення податкової системи України.
10*. Висловте свою думку щодо доцільності розширення або звуження переліку діянь, які
вважаються адміністративними правопорушеннями.
11. Порівняйте: скаргу, заяву та пропозицію громадянина; загальнодержавні та місцеві податки.

Тестові завдання
1. Визначте, з якого віку особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності
А з 12 років
Г з 16 років
Б з 14 років
Д з 18 років
В з 15 років
2. В
 изначте, яке (які) з адміністративних стягнень може (можуть) бути накладено (накла
дені) лише судом
А штраф
Б попередження
В адміністративний арешт
Г позбавлення спеціального права
Д оплатне вилучення предмета правопорушення
3. Визначте, яким може бути максимальний строк адміністративного арешту
А 5 діб
Г 1 місяць
Б 10 діб
Д 1 рік
В 15 діб
4. Визначте, який податок є непрямим
А земельний податок
Б податок на додану вартість
В податок на доходи фізичних осіб
Г податок на прибуток підприємств
Д податок на власників транспортних засобів
5. Визначте, яке діяння є адміністративним правопорушенням
А ухилення від сплати податків у великих розмірах
Б несвоєчасна сплата відсотків за кредитом
В перехід вулиці на червоний сигнал світлофора
Г розбійний напад
Д неявка на роботу державного службовця без поважної причини
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§ 12. П
 оняття кримінального права та принципи
кримінального права
1. Поняття «кримінальне право»
Історія людства знає чимало прикладів страшних злочинів — убивств, зради,
пограбувань, терористичних актів тощо. З давніх-давен суспільство та держава
намагалися карати людей, які їх скоїли, визначали міру відповідальності за скоє
ні злочини. Поступово ці норми створили цілу галузь права.
Галузь права, сукупність правових норм, якими встановлюються засади
кримінальної відповідальності, види злочинів і покарання за їх вчинен
ня, називають кримінальним правом.
Ця галузь права належить до публічного права. Більшість норм цієї галу
зі є нормами-заборонами й викладені в Кримінальному кодексі України, який
є джерелом кримінального права в нашій державі. Головним завданням кримі
нального права є виконання охоронної функції — захист та охорона людини, її
життя й здоров’я, прав і свобод, суспільного ладу держави, власності, громадсько
го порядку тощо. Водночас кримінальне право виконує функцію попередження
(превенції), регулятивну та виховну
функції.
Предметом регулювання кримі
нального права є суспільні відноси
ни, які виникають унаслідок скоєння
злочину та відповідальності за нього.
Провідним методом кримінального
права є імперативний метод, який
передбачає нерівність учасників пра
вовідносин, участь у них державних
органів, можливість застосування
примусу, абсолютну визначеність
І. Білібін. Cуд за часів «Руської правди»
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норм поведінки учасників правовідносин. Особливістю методу кримінального
права є застосування щодо правопорушника кримінальних покарань.
Як і будь-яке право, кримінальне право регулює відповідні правовідносини.
Особливістю кримінальних правовідносин є те, що одним з учасників криміналь
них правовідносин обов’язково є держава, іншим — особа, яка вчинила злочин.

2. Кримінальний кодекс України
Кримінальний кодекс України — систематизований законодавчий акт,
що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які по
карання застосовуються до осіб, що їх вчинили.
Нинішній Кримінальний кодекс України діє з 1 вересня 2001 р. Він склада
ється з двох частин — Загальної та Особливої.
У Загальній частині містяться характеристика принципів кримінального пра
ва, його завдання, загальні положення про злочин та його склад, перелік видів
покарань, визначаються поняття «співучасть», «множинність злочинів», «обста
вини, які виключають злочинність діяння». При цьому положення Загальної час
тини кодексу стосуються будь-якого злочину.
В Особливій частині міститься характеристика окремих злочинів і визначено
покарання, які можуть бути за них призначені. Особлива частина має двадцять
розділів, у кожному з яких характеризуються злочини, що посягають на пев
ний вид суспільних відносин. Серед них є злочини, спрямовані проти життя та
здоров’я особи, основ національної безпеки України, проти виборчих, трудових
та інших особистих прав людини й громадянина, громадського порядку та мо
ральності тощо.
Відповідно до статті 1 Кримінального кодексу України, його завданнями є
«правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, забезпечення миру й безпеки людства, а також
запобігання злочинам».

3. Принципи кримінального права
Принципи кримінального права можна поділити на загальні та спеціальні.
Загальними є ті, які притаманні не лише кримінальному, а й іншим галузям пра
ва, — законність, рівність громадян перед законом, невідворотність відповідаль
ності, справедливості, гуманізму та демократизму.
Разом з ними діють спеціальні, притаманні саме кримінальному праву, прин
ципи.
Принцип законодавчого визначення злочину передбачає, що кримінальна
відповідальність може настати тільки за дії, прямо передбачені Кримінальним
кодексом. При цьому використання аналогії в кримінальному праві прямо забо
ронено.
Принцип особистої відповідальності передбачає, що особа відповідає лише
за власні дії, які порушують закон.
Відповідно до принципу винної відповідальності, необхідною умовою при
тягнення до кримінальної відповідальності є наявність вини — умисної або не

48

Тема 9. Загальна характеристика кримінального права України
обережної. За відсутності вини йтиметься про казус, який не передбачає відпо
відальності.
Особа може відповідати лише за ті дії, які вона усвідомлювала, — у цьому по
лягає принцип суб’єктивної осудності.
У разі, коли особа вчинила декілька правопорушень, усі вони мають бути по
ставлені їй у вину, усі мають бути враховані при призначенні покарання. Саме це
передбачає принцип повної відповідальності.
Іноді при розгляді кримінальної справи в діях правопорушника виявляють як
пом’якшуючі, так і обтяжуючі обставини. У цьому випадку діє принцип переваги
пом’якшуючих відповідальність обставин.
Принцип більшої караності групового злочину означає, що в разі, коли в
скоєнні злочину бере участь декілька осіб, відповідальність підвищується, адже
такий злочин вважається більш суспільно небезпечним.
Принципом кримінального права є також принцип повного відшкодування
заподіяної злочином шкоди. Правопорушник має не лише відбути призначене
судом покарання, а й відшкодувати завдану потерпілим, державі шкоду в повно
му обсязі.
Важливим, з точки зору гуманності права, є принцип економії кримінальної репресії, згідно з яким винуватцю злочину має бути призначено покарання,
необхідне та достатнє для його виправлення. Крім того, цей принцип передбачає
криміналізацію лише найнебезпечніших правопорушень і декриміналізацію (ви
знання такими, що не є кримінальними злочинами) тих діянь, небезпека яких
суттєво зменшилася та не потребує застосування засобів кримінального права.

4. Чинність Кримінального кодексу України
Важливе значення має визначення меж дії Кримінального кодексу України.
Ці межі визначаються в просторі, за часом дії та за колом осіб, які можуть бути
притягнуті до відповідальності.
• Ознайомтеся з витягом із Кримінального кодексу України та визначте межі
дії Кримінального кодексу України в часі та просторі.
З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
1. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з
дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене самим законом,
але не раніше дня його опублікування.
2. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення
цього діяння.
3. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.
Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння,
пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні
діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають
покарання або відбули покарання, але мають судимість.
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2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння,
посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище
особи, не має зворотної дії в часі (...).
Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.
2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато,
продовжено, закінчено або припинено на території України.
3. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або
хоча б один із співучасників діяв на території України.
Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в
Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Якщо особи, зазначені в частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали
кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в
Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини.
Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які
вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони
вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав
і свобод громадян України або інтересів України.

Отже, дії особи оцінюються відповідно до закону, який діяв на час здійснен
ня злочину. Кримінальний закон не має зворотної сили, тобто не може засто
совуватися щодо дій, які були скоєні раніше його прийняття, у випадку, коли
він запроваджує кримінальну відповідальність за нові діяння, посилює відпо
відальність, в інший спосіб погіршує стан особи, яка вчинила правопорушення.
Проте у випадку, коли кримінальний закон пом’якшує відповідальність або ж
скасовує її, такий закон має зворотну
силу. Так, у чинному Кримінальному ко
дексі України, на відміну від Криміналь
ного кодексу 1960 р., наклеп та образа не
визнаються злочином, отже, з набуттям
ним чинності було припинено всі кри
мінальні справи щодо цих дій, а особи,
засуджені за ці дії раніше, були звільне
ні від покарання — закону було надано
зворотну силу. І, навпаки, хоча в новому
На українському військовому кораблі,
кодексі було передбачено кримінальну
де б він не знаходився, діє Криміналь
відповідальність за перешкоджання за
ний кодекс України
конній діяльності журналістів, ті, хто
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На українському цивільному судні, що знахо
диться в територіальних водах України або в
нейтральних водах, діє Кримінальний кодекс
України

На території українського посольства
діє Кримінальний кодекс України 
(Посольство України в Казахстані,
м. Астана)

вчинив подібне діяння до набуття кодексом чинності, не могли бути притягнуті
до кримінальної відповідальності.
Кримінальний кодекс визначає, що до відповідальності притягаються особи,
які здійснили злочин на території України. При цьому важливо зазначити, що те
риторією нашої держави вважаються не лише суша, надра та повітряний простір
у межах державних кордонів України, а й так звані територіальні води — мор
ський простір у межах 12 миль від українського узбережжя, невійськові судна
та літаки під прапором України, коли вони знаходяться в нейтральних водах —
поза межами територіальних вод іноземних держав, а також військові кораблі
та літальні апарати України, де б вони не знаходилися. Кримінальний кодекс
України діє також на території українських дипломатичних представництв в
іноземних державах.
З іншого боку, дія Кримінального кодексу України поширюється на невій
ськові судна інших держав, які знаходяться в територіальних водах України.
До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті як громадяни
України, так і громадяни інших держав та особи без громадянства, які вчинили
злочини на території України. Виняток становлять дипломати іноземних держав,
які мають так званий дипломатичний імунітет. За скоєні діяння дипломати від
повідають за законами своєї держави. Існує єдиний захід, який може бути засто
сований щодо них в Україні, — оголошення їх персоною нон-грата (небажаною
особою), після чого вони мають залишити державу.
В окремих випадках можливе притягнення до кримінальної відповідальності
за злочини, скоєні за межами нашої держави. Уявімо, що громадянин України під
час перебування в Польщі разом зі своєю приятелькою — громадянкою Польщі
скоїли крадіжку, після чого вони виїхали в Україну. Пізніше польська поліція
розкрила злочин і повідомила про це українських колег, які й затримали винних.
У цьому випадку громадянин України може бути притягнутий до відповідаль
ності, згідно з Кримінальним кодексом України (адже громадянин України не
може бути виданий іншій державі, а крадіжка визнається злочином не лише в
Польщі, а й в Україні), а от його спільниця — громадянка Польщі — може бути
видана Польщі для притягнення там до відповідальності.
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!

Кримінальне право, Кримінальний кодекс України, зворотна сила закону.
Дайте характеристику предмету та методу кримінального права.
Доведіть, що кримінальне право належить до галузей публічного права.
Назвіть і поясніть принципи кримінального права.
Дайте загальну характеристику Кримінального кодексу України.
Визначте основні завдання Кримінального кодексу України.
Хто, згідно з Кримінальним кодексом України, не може бути притягнутий до відповідальності за злочини, вчинені на території нашої держави?
7. Порівняйте кримінальний злочин та адміністративний проступок.
8. Охарактеризуйте чинність Кримінального кодексу України за територією, часом
і колом осіб.
9. Визначте, у яких із зазначених випадків винних буде притягнуто до відповідальності за Кримінальним кодексом України.
а) Громадяни України та Молдови вчинили крадіжку в м. Одесі й були затримані
поліцією;
б) громадянка Вірменії на території Туреччини скоїла вбивство та була затримана поліцією України;
в) дипломат американського посольства в Україні в центрі Києва порушив Правила
дорожнього руху та збив пішохода, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень;
г) на борту українського круїзного судна, яке стояло в порту Пірей (Греція), скоєно вбивство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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§ 13. Поняття та склад злочину
1. Поняття та ознаки злочину
Одним із найважливіших понять кримінального права є поняття «злочин».
Злочин — це суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність),
передбачене Кримінальним кодексом України, скоєне особою, яка
може нести відповідальність за нього (суб’єктом злочину).
Злочин має певні ознаки. Передусім злочин — це діяння, передбачене Кри
мінальним кодексом України, яке є протиправним. Якщо скоєне особою не
збігається з описом, що міститься в кодексі, воно не може вважатися злочином.
При цьому Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за скоєне,
можливість застосування кримінального покарання. Іншими словами, ознакою
злочину є караність. Злочин є суспільно небезпечним діянням. Це означає, що
скоєне діяння завдає певної шкоди або ж створює потенційну небезпеку такої
шкоди. При цьому обов’язковою ознакою є винність особи. Це означає, що зло
чином є лише діяння, у якому наявна вина правопорушника. Якщо певні дії зав
дали шкоди суспільним відносинам, однак вони стали наслідком не винних дій
певної особи, а наслідком стихійного лиха, непередбачуваних обставин тощо, то
немає самого злочину. Уявімо, що внаслідок тривалих дощів пошкоджено заліз
ничну колію, при цьому пошкодження сталося після щоденної перевірки колії
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працівниками залізниці. Машиніст не мав можливості вчасно побачити пошко
джені колії. Унаслідок цього потяг зійшов з рейок, вагони та локомотив були по
шкоджені, а декілька людей отримали тілесні ушкодження. Хоча внаслідок події
завдано шкоду, однак вини жодної особи в тому, що сталося, немає — отже, і зло
чину в цьому випадку не було.
Зверніть увагу на те, що злочин може бути скоєний як шляхом дії, так і без
діяльності. Скажімо, крадіжку чи зґвалтування скоюють лише шляхом активних
дій, а от ухилення від сплати податків чи залишення в небезпеці можуть бути
скоєні шляхом бездіяльності, коли людина не робить дій, які мала б зробити.
Саме тому у визначенні злочину застосовується поняття «діяння».
Ще однією ознакою злочину є те, що він має місце лише тоді, коли скоєний особою, яка може нести за нього відповідальність. Отже, якщо злочин здійснений
особою, яка за віком чи іншими обставинами не може бути притягнута до відпові
дальності, то й про злочин не йдеться. У статті 11 Кримінального кодексу України
визначено, що «не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально й містить
ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність
не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла й не могла заподіяти істот
ної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі». Навіть якщо в
діянні є всі формальні ознаки злочину, але він є малозначним, не несе суттєвої не
безпеки, то винний не буде притягнутий за нього до відповідальності.
Злочини й адміністративні правопорушення є дуже подібними за багатьма
ознаками. Основною відмінністю між ними є ступінь суспільної небезпеки. Хоча в
обох випадках суспільним відносинам завдається шкода — моральна, матеріальна,
фізична, однак унаслідок злочину завдається набагато більша шкода, суспільна не
безпека набагато вища. Так, крадіжка залежно від розміру завданої шкоди є або ад
міністративним правопорушенням (дрібною крадіжкою), або ж злочином (крадіж
кою). Так само порушення Правил дорожнього руху залежно від наслідків може
вважатися або адміністративним правопорушенням, або злочином.

2. Види злочинів
Нині Кримінальний кодекс України передбачає понад 200 різних злочинів.
Виникає необхідність класифікації злочинів за певними ознаками.
Кримінальний кодекс України передбачає класифікацію злочинів за рівнем
їхньої тяжкості.
Види
злочинів

Невеликої
тяжкості

Середньої
тяжкості

Тяжкі

Особливо тяжкі

Критерієм належності злочину до певного рівня тяжкості є можливе покарання
за нього. При цьому йдеться не про реально призначене покарання за конкретний
злочин конкретній особі, а про максимальне покарання, передбачене кодексом за
цей злочин. Злочин, за який може бути призначене покарання не більше 2 років
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позбавлення волі або інші менш суворі покарання, уважається злочином невеликої тяжкості. Якщо за злочин може бути призначене покарання не більше 5 ро
ків позбавлення волі, він уважається злочином середньої тяжкості, не більше
10 років — тяжким злочином. Якщо ж за злочин може бути призначене покарання
понад 10 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, він уважається особ
ливо тяжким. Належність злочину до певної категорії залежно від його тяжкості
має велике значення для визначення режиму покарання, можливості призначення
покарання з випробуванням, дострокового звільнення, застосування амністії тощо.
Крім того, злочини поділяють залежно від того, на які суспільні відносини
вони посягають. Саме за цим критерієм здійснено розподіл злочинів за розділами
Особливої частини Кримінального кодексу України.
Кримінальний кодекс України передбачає такі види злочинів за об’єктами
посягання:
1.  Злочини проти основ національної безпеки України.
2.  Злочини проти життя та здоров’я особи.
3.  Злочини проти волі, честі та гідності особи.
4.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.
5.  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод лю
дини та громадянина.
6.  Злочини проти власності.
7.  Злочини у сфері господарської діяльності.
8.  Злочини проти довкілля.
9.  Злочини проти громадської безпеки.
10.  Злочини проти безпеки виробництва.
11.  Злочини проти безпеки руху й експлуатації транспорту.
12.  Злочини проти громадської безпеки та моральності.
13.  Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх ана
логів або прекурсорів та інші злочини, які завдають шкоди здоров’ю населення.
14.  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних
кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
15.  Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого са
моврядування та об’єднань громадян.
16. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж.
17.  Злочини у сфері службової діяльності.
18.  Злочини проти правосуддя.
19. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (вій
ськові злочини).
20. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
    Існують і деякі інші варіанти класифікації злочинів.

3. Склад злочину. Суб’єкт та об’єкт злочину
Одним із важливих понять кримінального права є «склад злочину». Це по
няття допомагає визначити, який злочин скоєно, дати кваліфікацію діяння.
Склад злочину включає чотири елементи — суб’єкт злочину, об’єкт злочину,
суб’єктивна сторона злочину, об’єктивна сторона злочину.
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Суб’єкт злочину — фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці,
коли може наставати кримінальна відповідальність.
Склад злочину

Об’єкт злочину

Об’єктивна
сторона злочину

Суб’єкт злочину

Суб’єктивна
сторона злочину

Зверніть увагу: суб’єктом злочину в Україні може бути тільки фізична особа —
громадянин України, іноземець, особа без громадянства. Кримінальний кодекс
України виключає визнання суб’єктом злочину юридичної особи.
Обов’язковою умовою для суб’єкта злочину є досягнення віку, з якого мож
ливе притягнення до кримінальної відповідальності. Вік притягнення до відпо
відальності визначає Кримінальний кодекс України.
• Ознайомтеся з витягом із Кримінального кодексу України та визначте,
з якого віку особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за різні
види злочинів.
З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину
виповнилося шістнадцять років.
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115–117),
посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їхньою діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443),
умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350,
377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257),
терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина
друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 399), пошкодження
шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278),
незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289),
хуліганство (стаття 296).
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Водночас закон вимагає, щоб суб’єкт злочину в момент його скоєння мав змогу
розуміти значення своїх дій та керувати ними, тобто бути осудним. Якщо особа в
момент скоєння діяння не може розуміти значення своїх дій, усвідомлювати їх
або керувати ними внаслідок психічного захворювання, тимчасового психічного
розладу, недоумства, вона вважається неосудною та не може бути притягнута
до кримінальної відповідальності. До такої особи за рішенням суду можуть бути
застосовані примусові заходи медичного характеру, передбачені Кримінальним
кодексом України.
Для визначення стану неосудності використовують медичний та юридичний
критерії. Медичний критерій передбачає наявність в особи одного з передбаче
них законом психічних захворювань — хронічної психічної хвороби, тимчасового
розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психі
ки. Юридичний критерій передбачає, що внаслідок однієї із зазначених хвороб
особа не може розуміти значення своїх дій або не може ними керувати. Лише за
наявності обох зазначених критеріїв особа визнається неосудною та не може бути
притягнута до кримінальної відповідальності.
Якщо особа скоїла злочин унаслідок уживання алкоголю, наркотичних речо
вин, інших одурманюючих речовин, вона підлягає кримінальній відповідальності.
Закон передбачає існування як загального, так і спеціального суб’єкта. Загальним суб’єктом може бути будь-яка осудна особа, яка досягла відповідного
віку. Спеціальний суб’єкт злочину обов’язково повинен мати додаткові озна
ки, передбачені відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу
України. Це може бути зайняття певної посади, виконання певних функцій тощо.
Так, суб’єктом хабарництва може бути тільки особа, яка має статус службової
особи, військові злочини може скоїти лише військовослужбовець тощо.
Другий елемент складу злочину — об’єкт злочину.
Об’єкт злочину — блага, суспільні відносини, яким злочином завдається
шкода або створюється загроза завдання такої шкоди.
Як уже зазначалося, саме за об’єктом злочину відбувається класифікація
злочинів в Особливій частині Кримінального кодексу України.

4. Суб’єктивна сторона злочину
Обов’язковим елементом складу злочину є суб’єктивна сторона. Цей еле
мент характеризує ставлення суб’єкта злочину до своїх протиправних дій та
їхніх наслідків. Обов’язковим елементом суб’єктивної сторони злочину є вина.
До факультативних (необов’язкових) належать мотив і мета злочину.
Форми вини

Умисел
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Необережність

Прямий

Злочинна самовпевненість

Непрямий

Злочинна недбалість
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Вина — психічне ставлення особи до здійснюваних нею протиправних
дій чи бездіяльності та їхніх наслідків.
Кримінальний кодекс України передбачає дві основні форми вини — умисел
і необережність. Умисел передбачає, що суб’єкт злочину розуміє, що він скоює
протиправне діяння, розуміє небезпеку настання шкідливих наслідків. У разі на
явності прямого умислу особа передбачає їх і бажає їхнього настання, при непря
мому умислі — допускає можливість настання цих наслідків. Коли кишеньковий
злочинець краде гаманець, він розуміє протиправність своїх дій та бажає настан
ня шкідливих наслідків — завдання матеріальної шкоди потерпілому — ідеться
про прямий умисел. Якщо ж особа, здійснюючи злочин, хоча й допускала настан
ня шкідливих наслідків, але не бажала цього, — ідеться про непрямий умисел.
Якщо особа робить неприцільні постріли в бік перехожого, унаслідок чого той
отримує тяжкі тілесні ушкодження, то йдеться саме про непрямий умисел.
Другою формою вини є необережність — суб’єкт злочину не бажає настан
ня шкідливих наслідків. При цьому можливі дві форми злочинної необереж
ності. Якщо водій перевищує швидкість руху на слизькій дорозі, унаслідок чого
втрачає контроль над автомобілем і стає винуватцем загибелі людини, — він не
бажає цих наслідків, однак розуміє небезпеку своїх дій та їхню протиправність,
але сподівається уникнути шкідливих наслідків, — ідеться про необережність у
формі злочинної самовпевненості. А от працівники Чорнобильської атомної
електростанції, які стали винуватцями катастрофи 26 квітня 1986 р., навіть не
передбачали можливих шкідливих наслідків своїх дій, хоча за своїм службовим
становищем, освітою, кваліфікацією могли й повинні були їх передбачити, — це
є злочинна недбалість.
Крім вини, у деяких випадках суб’єктивну сторону злочину характеризує та
кож мета — тобто те, чого особа хоче досягнути, і мотив — те, що безпосередньо
спонукає до скоєння злочину. Так, до вчинення крадіжки чи шахрайства особу
спонукають корисливі мотиви, а метою є заволодіння чужою власністю, збага
чення. Мотивами вбивства можуть бути помста, ревнощі, побутові мотиви тощо,
а метою буде позбавлення життя іншої особи.

5. Об’єктивна сторона злочину
Останнім елементом складу злочину є об’єктивна сторона. Обов’язковими
елементами об’єктивної сторони злочину є протиправне діяння, шкідливі на
слідки та причинно-наслідковий зв’язок між ними. Крім того, об’єктивна сторона
злочину включає також час, місце, спосіб та інші обставини скоєння злочину. Ці
обставини є факультативними.
Види шкоди

Матеріальна

Фізична

Моральна
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При цьому, як зазначалося у визначенні злочину, суспільно небезпечне про
типравне діяння може полягати як у діях, так і в бездіяльності. Завдана шкода
може бути матеріальною (коли вона полягає в певних грошових втратах або
втратах певного майна), фізичною (коли особі завдано тілесних ушкоджень або
її позбавлено життя) чи моральною.
Між протиправним діянням і шкідливими наслідками має бути встановлено
причинно-наслідковий зв’язок, тобто доведено, що саме внаслідок протиправних
дій суб’єкта злочину настали шкідливі наслідки. Коли ж такий зв’язок відсутній,
коли шкідливі наслідки є результатом дії стихії, інших непередбачуваних обста
вин, — відсутній і склад злочину.
Для притягнення особи до кримінальної відповідальності необхідне встанов
лення в її діях усіх елементів складу злочину відповідно до опису, поданого в
статті Кримінального кодексу України.

!

Злочин, склад злочину, суб’єкт злочину, об’єкт злочину, суб’єктивна
сторона злочину, об’єктивна сторона злочину, неосудність, критерії
неосудності.
1. П
 оясніть поняття «злочин», «склад злочину», «суб’єкт злочину», «об’єкт злочину»,
«суб’єктивна сторона злочину», «об’єктивна сторона злочину», «неосудність».
2. Що таке злочин?
3. Наведіть приклади злочинів, відомі вам з фільмів чи книжок.
4. Які форми вини в злочині передбачено Кримінальним кодексом України?
5. Поясніть, що таке юридичний та медичний критерій неосудності.
6. Висловте свою думку, які злочини — умисні чи з необережності — становлять
більшу суспільну небезпеку.
7. Порівняйте
А прямий та непрямий умисел
Б злочинну самовпевненість і злочинну недбалість
В матеріальну, фізичну та моральну шкоду
8. Визначте склад злочину в наведених випадках.
а) 17-річна Н. та 13-річна Г. за попередньою змовою вночі, зламавши замок, пограбували магазин, викравши товари на суму більше 250 000 грн;
б) водій мікроавтобуса Н. перевищив швидкість на слизькій дорозі та, утративши управління, скоїв аварію, у якій загинули й отримали тяжкі тілесні ушкодження декілька пасажирів.
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§14. Стадії вчинення злочину. Співучасть
1. Стадії вчинення злочину
Уявіть собі, що громадянин вирішив пограбувати банк. Для цього він
з’ясував систему охорони банку, знайшов спільників, підготував зброю та ав
томобіль і лише після цього розпочав безпосереднє здійснення свого задуму.
У цьому випадку скоєння злочину розтягується на досить тривалий час, тому
виникає потреба визначити стадії скоєння злочину, які відрізняються за ступе
нем його реалізації.
Першою стадією вчинення злочину
Готування до злочину
є готування до злочину. Кримінальний
кодекс України визначає, що готуван
ням до злочину є: «підшукування або
Замах на злочин
пристосування засобів чи знарядь, під
шукування співучасників або змова на
вчинення злочину, усунення перешкод,
Завершений злочин
а також інше умисне створення умов для
вчинення злочину». Тобто готування до
злочину має місце, коли особа залучає
співучасників, готує зброю, спеціальні пристрої тощо, відключає сигналізацію
в банку чи магазині тощо. Однак зверніть увагу на те, що на цій стадії злочи
ну ще не скоюється безпосереднє діяння, яке передбачене відповідною статтею
Кримінального кодексу України.
Коли ж особа розпочинає діяння, яке безпосередньо направлене на вчинен
ня злочину, але з причин, що не залежать від неї, не доводить його до кінця,
ідеться про замах на злочин. При цьому замах може бути завершений, якщо
зроблено все, що злочинець вважав необхідним, але не досягнув мети (напри
клад, убивця стріляє в жертву, однак не влучає в неї або жертва була в броне
жилеті, який врятував її), чи незавершений замах на злочин, якщо зробити все
заплановане не вдалося (злочинець не зміг відкрити сейф із грішми, відмовила
зброя тощо).
Важливим питанням є визначення моменту закінчення злочину. За цією озна
кою злочини поділяють на злочини з формальним, матеріальним та «усіченим»
складом злочину. Злочини з матеріальним складом уважаються завершеними
в момент, коли настали шкідливі наслідки, передбачені законом. Такими є, на
приклад, крадіжка, убивство тощо. Злочини з формальним складом уважають
ся завершеними вже тоді, коли здійснене діяння, визначене Кримінальним ко
дексом, незалежно від того, чи настали шкідливі наслідки. Такими є, наприклад,
створення злочинної організації, одержання хабара тощо. Існують також злочини
з так званим «усіченим» складом злочину. Такими є злочини, які вважаються
завершеними до того, як злочин доведено до кінця. Так, розбій та вимагання,
якщо навіть досягнути мети злочинцю не вдалося, уважатимуться завершеними
в момент, коли злочинець застосував силу або погрожував жертві.
Особа, яка здійснила готування до злочину або замах на злочин, підлягає
кримінальній відповідальності. При цьому суд має врахувати ступінь тяжкості
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скоєного, причини, за яких злочин не доведено до кінця, і ступінь завершеності
злочину. За готування до злочину строк або міра покарання не можуть переви
щувати половини максимального строку або міри найбільш суворого виду по
карання, передбаченого за цей злочин, а за вчинення замаху на злочин строк або
міра покарання не можуть перевищувати двох третин максимального строку або
розміру найбільш суворого виду покарання.

2. Добровільна відмова від злочину
Порівняємо дві ситуації. У першому випадку злочинець спробував убити
жертву, але охоронці не дали йому це зробити. У другому — убивця сам відмов
ляється від скоєння злочину, побачивши, що жертва — немічний інвалід, хоча йому
ніхто й ніщо не заважає довести справу до кінця. У першому випадку злочин не до
ведено до кінця через причини, які не залежали від злочинця, у другому — злочи
нець сам, за власною волею, припинив скоєння злочину, не довів справу до кінця.
Відмова від завершення злочину має бути добровільною та остаточною (тобто
безповоротною), до того ж відмова має бути своєчасною — на стадії готування
або замаху.
Якщо ці умови дотримано, тобто відбулася саме добровільна відмова від за
вершення злочину, то злочинець звільняється від кримінальної відповідальності.
Відповідальність у цьому випадку може настати лише тоді, коли в скоєному є
певний самостійний склад злочину. Наприклад, злочинець, готуючись до вбив
ства, придбав вогнепальну зброю, але потім добровільно відмовився від скоєння
злочину. Від відповідальності за вбивство він звільняється, однак за незаконне
придбання та зберігання вогнепальної зброї може бути притягнутий до кримі
нальної відповідальності.

3. Співучасть у злочині
Пригадаймо приклад, який було наведено на початку параграфа. Навряд чи
злочинець зможе виконати задумане самостійно — швидше за все доведеться
діяти групою.
Умисну спільну участь кількох суб’єктів в умисному злочині називають
співучастю.
• Який злочин, на вашу думку, більш небезпечний — скоєний однією особою чи
групою осіб?
Співучасть має місце за наявності декількох умов. Передусім у скоєнні зло
чину бере участь більше, ніж одна особа, при цьому кожен з учасників поінфор
мований про дії інших учасників, у них є спільний план дій, єдина мета. Важ
ливо зазначити, що співучасть можлива лише при скоєнні умисного злочину.
При цьому об’єднання зусиль кількох злочинців визначає можливість завда
ти більшу шкоду, створює можливість для здійснення того, що не могло б бути
скоєно одним злочинцем. Скоєння злочину групою (групою в кримінальному
праві вважається будь-яка кількість, більша за одну особу, навіть двоє) уважаєть
ся обставиною, яка обтяжує відповідальність.
Законодавство передбачає чотири види співучасників.
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