
Тема 4. Об’єктивне право:  
загальнотеоретична характеристика 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

 
1. Позитивне право: поняття та компоненти.  
2. Об’єктивне право: поняття, ознаки, сутність, призначення. 
3. Поняття ти види функцій об’єктивного права. 
4. Принципи права: поняття, ознаки, види. 
5. Національне право та міжнародне право: співвідношення 

та взаємодія. 
 

Засвойте визначення таких понять: позитивне право, 
об’єктивне право, функції права, принципи права. 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

1. Проаналізуйте нижченаведені положення та визначте, у 
якому значенні використовується слово «право»: 
а. Суб’єктивне право 
б. Об’єктивне право 
 
1.1. «Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно 
від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або 
звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади». 
1.2. «Вибір права – право учасників правовідносин визначити 
право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з 
іноземним елементом». 
1.3. «Сторони мають право укласти договір, який не 
передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає 
загальним засадам цивільного законодавства». 
1.4. «При визначенні права, що підлягає застосуванню, суд чи 
інший орган керується тлумаченням норм і понять відповідно до 
права України, якщо інше не передбачено законом».  
1.5. «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, 
іншими актами цивільного законодавства або договором, вони 
регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших 
актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом 
цивільні відносини». 

1.6. «У разі суттєвого порушення міжнародного договору України 
іншими його сторонами, якщо виконання договору може 
зашкодити національним інтересам України, а також в інших 
випадках, передбачених міжнародним правом, дію такого 
договору може бути припинено або зупинено в порядку, 
встановленому законодавством».  
1.7. «Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром 
завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших 
формах». 
1.8. «Право, що підлягає застосуванню до приватноправових 
відносин з іноземним елементом, визначається згідно з 
колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права 
цього Закону,інших законів, міжнародних договорів України». 
1.9. «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадовими особами». 
1.10.«Кожний громадянин має право користуватися природними 
об'єктами права власності народу відповідно до закону». 
Як взаємодіють об’єктивне та суб’єктивне право? Якими 
словами-синоніма можна замінити терміни «об’єктивне 
право» та «суб’єктивне право»? 
 
2. Проаналізуйте нижченаведені обставини судових справ та 
встановіть, які функції права у них реалізовано? 
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Поясніть, у чому полягають особливості регулятивних та 
охоронних функцій права? 
 

2.1. Витяг із рішення Залізничного районного 
суду м. Львова у справі № 1309/7805/12 від 02 
жовтня 1012 р. (Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/27140443) 

... 

 
«Позивач звернулася до суду з позовом, в якому просить 
зобов'язати відповідача не чинити їй перешкоди в користуванні, 
володінні квартирою № 6 в будинку № 37 «а» по вул. Братів 
Міхновських у м. Львові та визнати за нею право власності на 
зазначену квартиру, загальною площею 133 кв.м. Свої вимоги 
мотивує тим, що 6 вересня 2012 року вона уклала з відповідачем 
договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним 
нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 
зареєстрований в реєстрі № 2682, згідно з умовами зазначеного 
договору ОСОБА_2 передав їй у власність спірну квартиру. 
Згідно договору купівлі-продажу вбачається, що загальна площа 
спірної квартири складає 64,8 кв.м. Проте, згідно з технічним 
паспортом, виданим 12.09.2012 року ОКП ЛОР «Бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки» загальна площа спірної 
квартири складає 133 кв.м. Відповідач створює перешкоди у 
користуванні, володінні спірною квартирою. В зв'язку з 
наведеним просить позов задовольнити. 
… 
Суд вирішив: 
Позов задовольнити. 

Зобов'язати ОСОБА_2 не чинити перешкоди ОСОБА_1 в 
користуванні, володінні квартирою № 6 в будинку № 37«а» по 
вул. Братів Міхновських у м. Львові. 
Визнати за ОСОБА_1 право власності на квартиру № 6 в будинку 
№ 37«а» по вул. Братів Міхновських у м. Львові, загальною 
площею 133 кв.м.» 
 

2.2. Витяг з рішення Залізничного районного 
суду м.Львова у справі № 1309/4146/12 від 07 
вересня 2012 р. (Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/27165964) 

... 

 «Позивач звернувся до суду з позовом до УДАІ в Львівській 
області про скасування постанови про адміністративне 
правопорушення від 03.05.2012 року про притягнення його до 
адміністративної відповідальності за ч.1 ст.122 КпАП України, 
зокрема за те, що він перевищив встановлену швидкість руху, що 
мало місце 28.03.2012 року о 17.00-17.30 год. в м.Рівне на вул. 
Дубенській. Позивач посилається на те, що він 28.03.2012 року 
керуючи автомобілем ОСОБА_4 Е 220, державний номерний знак 
НОМЕР_1, він рухався із швидкістю 75 км/год. Інспектор ДПС ДАІ 
повідомив йому посилаючись на виміри приладу ВІЗИР, що він 
перевищив встановлену швидкість руху та рухався із швидкістю 
90 км/год. Про те, на вимогу позивача предявити покази приладу 
ВІЗИР йому було відмовлено, інших доказів про те, що позивач 
перевищив встановлену швидкість руху йому не предявили. 
Протокол про адміністративне правопорушення було складено 
без понятих, не був допитаний в якості свідка пасажир, який 
знаходився в автомобілі разом з позивачем. Позивач 
покликається на те, що інспектор ДПС ДАІ ОСОБА_5 
безпідставно винесла вказану постанову, а тому така є 
неправомірною. 
… 
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 11, 71, 86, 171-2 КАС 
України і ст.ст. 9, 122, 222, 247, 251, 256, 283, 289, 293 КпАП 
України, суд постановив: 
Позов задовольнити. Постанову про адміністративне 
правопорушення від 03.05.2012 року про притягнення ОСОБА_1 



Валерійовичадо адміністративної відповідальності за ч.1 ст.122 
КпАП України скасувати, а адміністративне провадження по 
цьому факту щодо ОСОБА_1 закрити». 

2.3. Витяг з вироку Личаківського районного 
суду м. Львова у справі № 1/1312/38/12 від «20» 
березня 2012 р. (Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36444942) 

... 

 
ОСОБА_1 16 вересня 2010 р., близько 14:30 год., перебуваючи 
на перехресті вулиць Будянського та Польової у м. Львові, з 
корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на відкрите 
викрадення чужого майна, різким рухом руки зірвав із шиї 
потерпілої ОСОБА_2 золотий ланцюжок з кулоном вартістю 2400 
грн. та мобільний телефон «Самсунг»вартістю 1100 грн. Після 
заволодіння викраденим майном, підсудний з місця події втік. 
… 
Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, ст. 75, ч. 2 ст. 186 КК 
України, суд вирішив: 
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у скоєнні злочину 
передбаченого ч. 2 ст.186 КК України та призначити йому 
покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки. 
На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, обовязок не виїжджати за межі України на 
постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої 
системи, щомісячно зявлятись для реєстрації в органи 
кримінально-виконавчої системи. Контроль за поведінкою 
засудженого покласти на орган виконання покарань за його 
місцем проживання». 
 

2.4. Витяг з рішення Личаківського районного 
суду м. Львова №2о-1571/11 від 20.01.2011 р. 
(Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/13527364) 

... 

 
 «Заявник звернувся в суд із заявою до заінтересованих осіб про 
надання права на реєстрацію шлюбу із ОСОБА_4 до досягнення 
ним шлюбного віку.  

Заяву мотивує тим, що близько року підтримує подружні стосунки 
з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка від нього завагітніла. На даний 
час її вагітність становить більше 17 тижнів, він визнає себе 
батьком дитини та бажає створити сімю, однак через 
недосягнення ним повноліття вони позбавлені можливості 
зареєструвати шлюб в органах РАЦС. Крім цього, його батьки 
надають згоду на реєстрацію шлюбу. Вважає, що така реєстрація 
шлюбу відповідатиме його інтересам та інтересам майбутньої 
дитини, оскільки створить умови для розвитку дитини в 
повноцінній сімї та не допустить осуду зі сторони знайомих та 
сусідів. А тому просить заяву задоволити. 
… 
Керуючись ст. 23 СК України, ст.ст. 25,32 ЦК України, суд 
вирішив: 
Заяву задоволити.  
Надати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.н., право на реєстрацію 
шлюбу з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. до досягнення шлюбного 
віку».  
 

2.5. Витяг з вироку Шевченківського районного 
суду м. Львова у справі № 1-106/10 від 15 
березня 2010 р. (Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/49078817) 

... 

 
 «Підсудний ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне придбання, 
зберігання та перевезення з метою особистого вживання без 
мети збуту наркотичних засобів, в середині жовтня 2009 року, у 
невстановленої органом досудового слідства особи на імя 
„Володимир, перебуваючи в м. Тернопіль, незаконно придбав 
(купив) за 200 грн. подрібнену речовину зеленого кольору 
рослинного походження в паперовому згортку, яку поклав собі в 
кишеню куртки, незаконно зберігав при собі без мети збуту та 
періодично вживав. 13 листопада 2009 року підсудний ОСОБА_2 
вищевказану подрібнену речовину зеленого кольору рослинного 
походження незаконно перевіз з м. Тернополя в м. Львів, а саме 
в Личаківську виправну колонію №30, що розташована на вул. 
Шевченка, 156 в м. Львові, де був затриманий працівниками 



вказаної колонії, які в нього дану речовину в паперовому згортку 
виявили та в присутності понятих вилучили. 
Згідно висновку експертизи №3/1737 від 27 листопада 2009 року 
подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, 
що знаходилась в паперовому згортку в кишені куртки ОСОБА_2, 
є канабісом (марихуаною), який відноситься до особливо 
небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса 
канабісу (марихуани) в перерахунку на суху речовину становить 
7,39 грама. 
… 
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд вирішив: 
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 
309 ч. І, ст. 307 ч.2 КК України, та призначити йому покарання: - 
за ст. 309 ч.І КК України - один рік позбавлення волі; - за ст. 307 
ч.2 КК України - пять років позбавлення волі. 
Речові докази по справі (а.с.107-109): паперові пакети з 
наркотичним засобом канабісом, які знаходяться в камері схову 
Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, - 
знищити». 
 

2.6. Витяг з рішення Личаківського районного 
суду м. Львова у справі № 2о-4068/11 від 25 
липня 2011 р. (Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/17930761) 

... 

 
«Заявник звернулася до суду з заявою про усиновлення 
неповнолітньої дитини, в якій вказала, що в період перебування 
у шлюбі з ОСОБА_4 з 10.01.2003р. по 29.04.2004р. та після його 
розірвання у неї дітей не було, однак вона дуже хотіла мати дітей, 
тому вирішила усиновити дитину. Володіючи інформацією, що в 
Дитячому дошкільному закладі № 1 перебуває під опікую хлопчик 
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, вона звернулася із заявою про його 
усиновлення. Хлопчик має статус дитини, позбавленої 
батьківського піклування, у звязку з тим, що його мати ОСОБА_6 
визнана недієздатною рішенням Золочівського районного суду 
Львівської області від 29.11.2010р. На підставі висновку органу 
опіки і піклування в особі Личаківської районної адміністрації ЛМР 

від 07.07.2011 року № 33/11-13 визнано за доцільне усиновлення 
нею малолітнього ОСОБА_5 Просить провести усиновлення нею 
малолітнього ОСОБА_5, змінити прізвище, по-батькові дитини, 
дату її народження, записати її як матір та зазначити про це в 
актовому запису про народження дитини.  
… 
Керуючись ст.ст. 208, 211, 224, 228-231, 233 СК України, суд 
вирішив:  
Заяву ОСОБА_1 задовольнити. 
Усиновити громадянина України малолітнього ОСОБА_5, 
ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянкою України ОСОБА_1, 
ІНФОРМАЦІЯ_3 
Змінити прізвище усиновленої дитини з «ОСОБА_5»на 
«ОСОБА_5», по-батькові дитини «ОСОБА_5»змінити на 
«ОСОБА_5», дату народження дитини ІНФОРМАЦІЯ_2 змінити 
на ІНФОРМАЦІЯ_4, місце народження дитини, імя дитини, - 
залишити без змін. 
 
3. Проаналізуйте нижченаведені правові приписи та 
встановіть, у яких із них закріплено принципи права.  
Поясніть, у чому полягає засадничий характер та високий 
ступінь абстрагованості принципів права? Чи можуть 
принципи права безпосередньо регулювати суспільні 
відносини? 
 
3.1. Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у 
здійснення власником повноважень щодо володіння, 
користування і розпорядження належною йому земельною 
ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими 
актами додаткові обов'язки чи обмеження. 
(ч. 1 статті 154 Земельного кодексу України) 
3.2. Земельне законодавство базується на: … в) невтручанні 
держави в здійснення громадянами, юридичними особами та 
територіальними громадами своїх прав щодо володіння, 
користування і розпорядження землею, крім випадків, 
передбачених законом; г) забезпеченні раціонального 
використання та охорони земель; 



(стаття 5 Земельного кодексу України) 
3.3. Охорона земель – це система правових, організаційних, 
економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 
використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню 
земель сільськогосподарського і лісогосподарського 
призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, 
відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення 
продуктивності земель лісогосподарського призначення, 
забезпечення особливого режиму використання земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення. 
(стаття 162 Земельного кодексу України ) 
3.4. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення 
земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі 
концентрації небезпечних речовин, забороняється. 
(ч. 1 статті 167 Земельного кодексу України) 
3.5. Договором є домовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов'язків. 
(ч. 1 статті 626 Цивільного кодексу України) 
3.6. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, 
професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових 
прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці 
права можуть бути порушені. 
(ч. 2 статті 273 Цивільного кодексу України) 
3.7. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які 
не суперечать закону. 
(ч. 2 статті 319 Цивільного кодексу України) 
3.8. Загальними засадами цивільного законодавства є: 1) 
неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини; 2) неприпустимість позбавлення права власності, 
крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; 3) 
свобода договору; 4) свобода підприємницької діяльності, яка не 
заборонена законом; 5) судовий захист цивільного права та 
інтересу; 6) справедливість, добросовісність та розумність 
(стаття 3 Цивільного кодексу України) 
3.9. Зміст та форма кримінального провадження повинні 
відповідати загальним засадам кримінального провадження, до 

яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в 
поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості 
(п. 15 ч. 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу 
України) 
3.10. Сторони кримінального провадження мають рівні права на 
збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 
клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних 
прав, передбачених цим Кодексом. 
(ч. 2 статті 22 Кримінального процесуального кодексу України). 
 
4. Проаналізуйте нижченаведені правові приписи та 
встановіть, у яких з них закріплено принципи міжнародного 
права, а у яких принципи національного права? На які 
різновиди виокремлюються принципи національного 
права? 
 
4.1. Декларація принципів, якими держави-учасниці будуть 
керуватися у взаємних відносинах – суверенна рівність та повага 
прав, які притаманні суверенітету, зокрема право кожної держави 
на юридичну рівність, територіальну цілісність, на свободу та 
політичну незалежність. Вони також будуть поважати право 
вільно вибирати та розвивати свої політичні, соціальні,економічні 
та культурні системи, також і право встановлювати власні закони 
та адміністративні правила. 
 
4.2. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних 
судах є: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх 
учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) 
змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх 
обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного 
процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, 
установлених цим Кодексом; 7) обов'язковість судових рішень. 
4.3. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 
1) єдності бюджетної системи України; 2) збалансованості; 3) 
самостійності 4) повноти; 5) обґрунтованості; 6) ефективності та 
результативності; 7) субсидіарності; 8) цільового використання 



бюджетних коштів; 9) справедливості і неупередженості; 10) 
публічності та прозорості. 
4.4. Декларація принципів, якими держави-учасниці будуть 
керуватися у взаємних відносинах – незастосування сили чи 
погрози силою. Держави-учасниці будуть уримуватись у їх 
відносинах, як і в цілому у міжнародних відносинах від 
застосування сили або погрози силою як проти територіальної 
цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, так і 
будь-яким іншим чином, що несумісний з цілями Об’єднаних 
Націй та цією Декларацією. Жодні мотиви не можуть бути 
використані для того, щоб обґрунтувати звернення до погрози 
силою або до її застосування проти порушення цбого принципу.  
 
4.5. Державна служба грунтується на таких основних принципах: 
служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і 
соціальної справедливості; пріоритету прав людини і 
громадянина; професіоналізму, компетентності, ініціативності, 
чесності, відданості справі; персональної відповідальності за 
виконання службових обов'язків і дисципліни; дотримання прав 
та законних інтересів органів місцевого і регіонального 
самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і 
організацій, об'єднань громадян. 
 
4.6. Кримінально-виконавче законодавство, виконання і 
відбування покарань ґрунтуються на принципах невідворотності 
виконання і відбування покарань, законності, справедливості, 
гуманізму, демократизму, рівності засуджених перед законом, 
поваги до прав і свобод людини, взаємної відповідальності 
держави і засудженого, диференціації та індивідуалізації 
виконання покарань, раціонального застосування примусових 
заходів і стимулювання правослухняної поведінки, поєднання 
покарання з виправним впливом, участі громадськості в 
передбачених законом випадках у діяльності органів і установ 
виконання покарань. 
 
4.7. Декларація принципів, якими держави-учасниці будуть 
керуватися у взаємних відносинах – добросовісне виконання 
зобов’язань у межах міжнародного права. Держави-учасниці 

будуть добросовісно виконувати свої зобов’язання у межах 
міжнародного права, як ті зобов’язання, які випливають із 
загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, так і ті 
зобов’язання, які випливають договорів та домовленостей, 
учасниками яких вони виступають. 
 
4.8. Загальними принципами господарювання в Україні є: 
забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 
державою усіх суб'єктів господарювання; свобода 
підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 
вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; 
обмеження державного регулювання економічних процесів у 
зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості 
економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, 
екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та 
безпеки суспільства і держави; захист національного 
товаровиробника; заборона незаконного втручання органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб у господарські відносини. 
 
4.9. Державна регіональна політика реалізується на основі таких 
принципів: 1) законності; 2) співробітництва; 3) паритетності; 4) 
відкритості; 5) субсидіарності; 6) координації; 7) унітарності; 8) 
історичної спадкоємності; 9) етнокультурного розвитку; 10) 
сталого розвитку; 11) об’єктивності. 
 
4.10. Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на 
принципах: 1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та 
створення умов для освіти протягом життя; 2) доступності вищої 
освіти; 3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних 
партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих духовних 
навчальних закладів); 4) міжнародної інтеграції та інтеграції 
системи вищої освіти України у Європейській простір вищої 
освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та 
прогресивних традицій національної вищої школи; 5) наступності 
процесу здобуття вищої освіти; 6) державної підтримки 
підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей 



економічної діяльності, напрямів фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної 
діяльності; 7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності університетів, академій, 
інститутів, коледжів, зокрема шляхом надання пільг із сплати 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим 
навчальним закладам, що провадять таку діяльність; 8) сприяння 
здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої 
освіти; 9) відкритості формування структури і обсягу освітньої та 
професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 

 
5. Ознайомтесь із правовими приписами та поясніть, як 
взаємодіє у сучасних умовах правового розвитку 
міжнародне право та національне право? 
ст. 9 Конституції України від 28.06.1996  
ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 
23.05.1969   
ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України»  
від 29.06.2004 
ст. 10 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 
ч. 5 ст. 3 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 

Заповніть таблицю 

 
 

Зміст приписів 

Віденська  
конвенція про право 
міжнародних договорів 
від 23.05.1969 

… 

Конституція України 
від 28.06.1996 

… 

Закон України  
«Про міжнародні 
договори України»  
від 29.06.2004 

… 

Цивільного  
кодекс України  
від 16.01.2003 

… 

Кримінальний  
кодекс України  
від 05.04.2001 

… 
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