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Шановний абітурієнте! 

Ти вирішив присвятити себе професії, яка вимагає глибоких 

знань з права, історії, законодавства, - професії правоохоронця, 
правознавця, юриста, пов'язаної з захистом прав і свобод людини. 

Упродовж свого свідомого життя ти готувався до цього: вивчав 

всесвітню історію, історію України, основи правознавства, звичайно, 

читав детективи, дивився фільми, мав нагоду спілкуватися з 

представниками цієї професії, що, безперечно, вплинуло на твій 

вибір. Тепер у тебе є шанс перевірити себе, свої знання, свою мрію, 

складаючи вступний іспит у юридичному вузі. Вступні іспити - це 
серйозне випробування для абітурієнта, його результат може мати 

вирішальне значення для подальшого життя. Автори цієї книжки, яку 

ти тримаєш у руках, дуже хочуть, щоб твоя, абітурієнте, мрія збулась, 

і в списках курсантів чи студентів з'явилося саме твоє прізвище. 

Наш посібник базується на положеннях Конституції України з 
урахуванням змін і доповнень чинного законодавства, зокрема 

прийнятих у 2001 році нових кодексів - Кримінального, Земельного, 

Сімейного, а також законів про вибори, про громадянство, про 

судоустрій та ін. 

Перший розділ, під назвою "Держава і право'', містить 

теоретичний матеріал щодо понять "держава", "функції держави", 

"право'', "юридична відповідальність", певний обсяг історико

юридичних матеріалів, що проливають світло на передумови 

виникнення держави і права, існування форм держави тощо. 

У другому розділі "Основи конституційного законодавства" 

йдеться ·про конституційні засади державного устрою України; 

основні права та обов'язки громадян; порядок формування й 
діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та 
правоохоронних органів. 

У третьому розділі "Окремі галузі законодавства" вміщено 

матеріал з цивільного, трудового, сімейного права тощо й висвітлено 
поняття цивільно-правових відносин, права власності, цивільної 

угоди й цивільного договору; розкриваються поняття "шлюб", 

"шлюбний контракт'', "опіка і піклування"; подаються умови й 

порядок укладання шлюбу, підстави і порядок його розірвання, права 

та обов'язки подружжя, батьків і дітей, підстави позбавлення 
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батьківських прав. Тут же вщведено місце для ознайомлення з 

поняттями "трудовий договір'', "трудові правовідносини'', 
"колективний договір'', "робочий час", "час відпочинку'', "трудова 

дисципліна'', "дисциплінарна й матеріальна відповідальність"; 

умовами та порядком прийняття на роботу, порядком припинення 

трудового договору, правилами робочого часу і часу відпочинку; з 

основами законодавства про соціальний захист, основами 
екологічного земельного, адм1юстративного й кримінального 

законодавства, основами фінансової діяльності дерЖ:ави. 
Автори цього посібника сподіваються, що він стане не тільки 

твоїм, абітурієнте, помічником для підготовки до вступного 

профілюючого іспиту з правознавства, а й першим кроком до 
осягнення широкого кола правових знань, великого масиву 

національного законодавства. А тому наперед вдячні тобі за 

усвідомлений вибір професії та бажаємо успіху! 

Від імені авторського колективу

професор О.В. Неzодченко 

З питань придбання цього навчального посібника, а також посібників 

для підготовки до вступних іспитів з історії (історія України та всесвітня 

історія ХХ ст.) та української мови (диктант) звертайтеся на адресу: 

49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, 
Юридична академія МВС України, 

тел. (0562) 31-72-71 (юридична бібліотека) 
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ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

3.5. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

3.5.1. Загальна характеристика Земельного кодексу України 

Земельно-правові відносини в Україні регулює Земельний кодекс, 

що був прийнятий 25 жовтня 2001 р. Структурно Земельний кодекс 

складається із 10 розділів, що охоплюють 212 статей. Кодекс визначає 
владні повноваження органів державної виконавчої влади та рад де

путатів різних рівнів у регулюванні земельних відносин. Ним пере

дбачено наступні категорії земель в Україні: сільськогосподарського 

призначення, житлової та громадської забудови, природно

заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого 

призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного при

значення, землі лісового та водного фонду, землі промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. 

Кодекс передбачає певні види речових прав на землю, їх зміст та 

обмеження прав на землю. Він встановлює підстави для набуття, реалі
зації та припинення прав на землю, а також гарантії прав на неї. Кодек

сом передбачається, що земля в Україні може перебувати в приватній, 

комунальній та державній власності. Даний кодекс чітко визначає за

вдання, зміст і порядок охорони земель, контроль за їх використанням. 

Кодекс також передбачає моніторинг земель, тобто систему заходів 

спостереження за їх станом з метою своєчасного виявлення негативних 

змін та відвернення і ліквідації цих процесів. Він встановлює й відпові
дальність за порушення земельного законодавства. 

3.5.2. Поняття та зміст права власності на землю 

Центральним інститутом прав на землю завжди виступає право 

власності. Згідно за ст.78 ЗК право власності на землю - це право во

лодіти, користуватися й розпоряджатися земельними ділянка.ми. 

Кодекс гарантує право приватної власності громадян на землю. Гро

мадяни України набувають право власності на земельні ділянки на під
ставі: придбання за цивільно-правовими угодами; безоплатної передачі із 
земель державної і комунальної власності; приватизації земельних діля
нок, що були раніше надані їм у користування; прийняття спадщини; ви

ділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної ділянки (паю). 

238 



Розділ 3. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА 

Чинним кодексом передбачено, що іноземні громадяни та особи 

без громадянства можуть набувати право власності лише на земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення. Якщо ж їм ці землі 

перейшли в порядку спадкового наступництва, вони повинні їх від

чужити протягом року з дня набуття. 

У державній власності перебувають усі землі України, крім зе

мель комунальної та приватної власності. Кодексом чітко окреслено 

перелік земель державної власності, що не можуть передаватися в ко

мунальну та приватну власність (наприклад, землі атомної енергетики 

та космічної системи; землі оборони; земельні ділянки, які використо

вуються для забезпечення діяльності державних органів влади тощо). 

До суб'єктів права власності на землю Кодекс відносить також юри

дичних осіб та територіальні громади. 

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земе

льних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких 

розмірах: 

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної 

ділянки частки (паю), визначеної для членів сільгосппідприємств, 

розташованих на території відповідної ради, де знаходиться фермер
ське господарство; 

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 

2-х гектарів; 
в) для ведення садівництва- не більше 0,12 гектара; 
r) для ведення садівництва і обслуговування жилого будинку та 

господарських споруд у селах - не більше 0,25 гектара, у селищах -
не більше 0,15 гектара, у містах - не більше 0,1 гектара; 

д) для будівництва індивідуальІШХ гаражів - не більше О, 1 гектара. 
Власники земельних діля~ок мають право: всіма дозволеними за

коном способами відчужувати земельну ділянку, самостійно господа

рювати на ній, право власності на плоди та доходи від землі, викорис

товувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на 
земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, зводити буді
влі та споруди, на відшкодування збитків. 

Власники земельних ділянок зобов'язані: забезпечувати викорис

тання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавст

ва про охорону довкілля, своєчасно сплачувати земельний податок, не 

порушувати прав власників суміжних ділянок та землекористувачів, 

дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов' язаних з вста

новленням земельних сервітутів та охоронних зон, зберігати геодезич
ні знаки, протиерозійні споруди, мережі іригаційних споруд тощо. 
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ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

Підставами для припинення права власності на земельну ділянку 
є: добровільна відмова власника від права на неї, відчуження земель

ної ділянки за рішенням власника, звернення стягнення на земельну 

ділянку на вимогу кредитора, відчуження земельної ділянки з мотивів 

суспільної необхідності, невідчуження земельної ділянки іноземними 

особами та особами без громадянства протягом року після її набуття, 

конфіскація за рішенням суду. 

3.5.3. Гарантії прав на землю 

Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умо

ви захисту права власності на землю. Власник не може бути позбав

лений права власності на земельну ділянку, крім випадків, прямо пе

редбачених законами України. Власник або землекористувач може 

вимагати усунення будь-яких порушень його права на землю і відш

кодування завданих йому збитків. Захист прав на земельні ділянки 

здійснюється шляхом: 

а) визнання права; 

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до пору

шення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або 

створюють небезпеку порушення прав; 

в) визнання угоди недійсною; 

г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або ор

ганів місцевого самоврядування; 

д) відшкодування заподіяних збитків. 
Найважливіша роль у здійсненні цієї гарантії належить судам. 

Земельні спори вирішуються також і органами місцевого самовряду

вання та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Зе

мельні спори між юридичними особами підвідомчі арбітражним су

дам. Спори, пов'язані з земельними відносинами, розглядаються у 
позовному провадженні судами в разі незгоди власників землі або зе

млекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування та ор

ганами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. До виключної 

компетенції судів відноситься вирішення спорів з приводу володіння, 

користування й розпорядження земельними ділянками, що перебува

ють у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо роз

межування територій населених пунктів, районів та областей. 

Земельні спори розглядаються органами місцевого самовряду

вання та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів на 
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Розділ З. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА 

підставі заяви однієї зі сторін у місячний термін з дня подання заяви. 

Рішення передається сторонам у 5-денний термін з часу його при

йняття. У разі незгоди з цим рішенням, сторони мають право оскар

жити його в судовому порядку. 

3.6. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

3.6.1. Загальна характеристика екологічного законодавства 

Охорона навколишнього природного середовища - складова раціо

нального природокористування. Вона здійснюється різними, у тому 

числі й правовими, засобами. При цьому в правових формах захищаю

ться переважно всі компоненти, що складають природне середовище. 

Сучасними r:оловними нормативно-правовими актами, що регу

люють основи організації охорони та використання навколишнього 

природного середовища, є Конституція України, Закон України "Про 

охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 року, 
Земельний кодекс від 25.10.2001 року, Кодекс про надра, Водний ко
декс, Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопору

шення, Закони України "Про охорону атмосферного повітря" від 

16.10.1992 року, "Про природно-заповідний фонд України" від 

16.06.1992 року, "Про тваринний світ" від 3.03.1993 року, "Про рос
линний світ" від 9.04.1999 року, "Про захист рослин" від 14.10.1998 
року, "Про екологічну експертизу" від 9.02.1995 року та інші. Також 
існує дуже багато підзаконних нормативно-правових актів. 

Звідси стає зрозумілим, що основу правової охорони навколиш

нього природного середовища складають норми земельного, водного, 

лісового законодавства, законодавства про надра та інші. Вони вста

новлюють різні види юридичної відповідальності за порушення еко
логічного законодавства і відшкодування шкоди, яка завдана природі 

та природному середовищу. 

У Законі «Про охорону навкшшшнього природного середовища» 

від 25.06.1991 р. вказується, що державній охороні й регулюванню під 
час використання підлягають на території України: н~колишнє середо
вище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів; 

природні ресурси, що залучені і не залучені в господарський обіг (зем

ля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний 
світ, ландшафти та інші природні комплекси). Особливій державній 
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охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду 
України й інші території та об'єкти, визначені законодавством. Держав

ній охороні підлягають також життя і здоров'я людей. 
Закон містить такі питання: 1) загальні положення; 2) екологічні 

права і обов'язки громадян; З) повноваження рад народних депутатів 

у галузі охорони; 4) повноваження органів управління; 5) прогнозу
вання, спостереження,/ облік та інформація в галузі навколишнього 

природного середовища; 6) екологічна експертиза; 7) стандартизація і 
нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища; 

8) контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного се
редовища; 9) регулювання використання природних ресурсів; 10) за
ходи щодо забезпечення екологічної безпеки; 11) надзвичайні еколо
гічні ситуації; 12) вирішення спорів і відповідальність за порушення 

екологічного законодавства тощо. 

3.6.2. Екологічні права та обов'язки громадян 

Екологічні права та обов'язки громадян Украіі1и - система 

юридично закріплених за громадянами повноважень і зобов'язань в 

екологічній сфері. Найповніше екологічні права та обов'язки розкрити 

в Законі України " Про охорону навколишнього середовища" ст.9-12. 
Зrідно з Законом, громадянин України має право: 

- на безпечне для його життя та здоров'я навколишнє середовище; 

- на участь у обговоренні проектів законодавчих актів, проектів 

будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати 

на природу; 

- брати участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання 

природних ресурсів; 

- на здійснення загального і спеціального використання природ

них ресурс1в; 

- на об'єднання в громадські природоохоронні формування; 

- на одержання інформації про стан навколишнього природного 
середовища та його вплив на здоров'я населення; 

- брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи; 

- на одержання екологічної освіти; 

- на подання до суду позовів до різних суб'єктів про відшкоду-

вання збитків (шкоди), заподіяних їх здоров'ю та майну внаслідок не-
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ціль злочину- збут. Саме мотив і ціль розкривають характер і зміст діян

ня вmrnoro, в якій би формі воно не проявлялось. У ч.1 ст.307 КК законо

давство прямо передбачено, що незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання чи інші дії, що здійснюються з мегою збуту, а так само збут 

наркотичних засобів чи психотропних речовин караються позбавленням 
волі на строк від трьох до восьми років. 

Суб'єктом злочину, передбаченого ст.307 КК, може бути будь

яка осудна особа, яка досягла 16 років. 

3.9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

3.9.1. Поняття фінансової діяльності держави 

Фінанси (фр. finance від лат. financia - дохід, грошовий платіж) 

виникли в умовах регулярного товарно-грошового обігу у зв'язку з 

розвитком держави та її потреби в ресурсах. 

Як організації публічної влади державі притаманні завдання та 
функції. Це свідчить про те, що державі необхідні певні фінансові ре

сурси для забезпечення всіх сторін її діяльності. Фінансова діяльність 

держави зумовлена об'єктивною необхідністю розподілу та перероз

поділу національного доходу, а також задоволення потреб кожного 

громадянина і суспільства в цілому. 

Державні фінанси (як економічна категорія) - це система грошо

вих відносин, що виникла разом з державою і нерозривно пов' язана з її 

існуванням та функціонуванням, щодо здійснення економічних, соці
альних і політичних завдань та забезпечення умов розширеного відт

ворення. Проте не всі грошові відносини відображають фінансові від
носини. Так, відносини купівлі-продажу є цивільно-правовими, сплата 

штрафу - адміністративно-правовими, постачання - господарсько

правовими, і тільки розподільчі грошові відносини є фінансовими. 

Українська держава, керуючи фінансами й виступаючи у фінан

сових відносинах як суб'єкт влади і як власник засобів виробництва, 

встановлює порядок мобілізації і використання грошових фондів. 

Фінансова діяльність зумовлена об'єктивною необхідністю і є 
процесом збирання розподілу, перерозподілу та використання цент

ралізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, що забез-
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печують практичне виконання функцій державою. Від імені держави 

в цих відносинах виступають компетентні органи, які управляють 

державними фінансами України: Верховна Рада України, Кабінет Мі
ністрів України, Президент України, органи місцевого самоврядуван

ня, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 

Принципи фінансової діяльності держави: плановість; соціальна на

правленість; публічний характер; гласність; пріоритетність публічних 

видатків щодо прибутків казни; єдність фінансової діяльності та грошо
вої системи держави; самостійність; фінансування безпеки держави та ін. 

Разом з тим за змістом, методами й формами фінансова діяль

ність є складовою частиною управління, а мобілізація доходів держа

вою проводиться саме з метою фінансування своїх видатків. Здійс

нення фінансової діяльності базується на специфічних методах у 

певних правових формах. 
Метод фінансової діяльності - це засіб, прийом, за допомогою 

якого уповноважений державою орган від її імені мобілізує, розподі

ляє і використовує фонди грошових фондів. 

Виділяють такі групи методів фінансової діяльності: 

1) методи формування фондів грошових ресурсів (обов'язкові, 
добровільні); 

2) методи розподілу грошових коштів (поточні видатки, субвен
ція, субсидія, податковий кредит); 

З) методи використання грошових ресурсів державних фондів 

(встановлення цільового призначення державних фондів грошових 
коштів, установлення порядку використання коштів, встановлення 

порядку та нормативів розподілу прибутку з державних господарюю

чих суб'єктів, установлення компетентними державними органами 

фінансових нормативів і лімітів використання грошових коштів). 
У сі дії органів держави в галузі фінансів і всі відносини, що ви

никають під час мобілізації, розподілу та використання фондів кош

тів, одержують характер правових дій та правових відносин. 

Правовою формою відображення фінансової діяльності держави є 

фінансово-правові акти. 

Фінансово-правові акти фінансової діяльності держави - це на

лежним чином прийняті органами державної влади та місцевого са

моврядування відповідні рішення з питань фінансової діяльності, що 
належать до їх компетенції та мають юридичні наслідки. 

Форми фінансово-правових актів: 

- Конституція України; 

- акти Верховної Ради України (ВРУ); 
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- укази Президента України; 

- декрети, постанови Кабінету Міністрів України; 

- накази, інструкції та положення міністерства фінансів України 

(Мінфіну) або Державної податкової адміністрації; 

- методичні вказівки, листи, телеграми Національного банку 

України (НБУ) та ін. 

Фінансово-правові акти видають і органи місцевого самовряду

вання в межах фінансових повноважень, наданих їм Конституцією 
України (ст. 143) і законами. 

Коло актів, які регулюють фінансові відносини, складають фінансо

ве законодавство. Сукупність правових норм, що включені в ці акти для 

регулювання фінансових відносин, становлять фінансове право України. 

3.9.2. Фінансове право 

Фінансове право є системою правових норм, що регулюють фінансо

ве господарство держави. За допомогою фінансово-правових норм держа

ва мобілізує фінансові ресурси. У цих відносинах завжди виявляється вла
дно-організуюча роль держави в розподілі й перерозподілі національного 

доходу, тому вони мають владно-майновий (грошовий) характер. 

Предмет фінансового права України - відносини, що виникають 

під час безпосереднього формування, розподілу та використання цен

тралізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною наці
онального доходу країни. 

Фінансове право регулює відносини, які виникають під час: 

установлення бюджетної системи; 

збиранні обов'язкових rшатежів до бюджету й цільових фондів; 

фінансування та кредитування; 

регулювання грошово-кредитної та валютної системи; 

обов'язкового страхування, державних позичок і організації 

ощадної справи. 

Фінансово-правові відносини регулюються такими методами: 

владних приписів, правового регулювання, субординації, погодження, 
рекомендацій. 

Як галузь права фінансове право тісно пов' язане з загальною тео

рією фінансів. Фінансове право відображає надбудовні суспільні від
носини, а загальна теорія фінансів - базисні суспільні відносини. 

Фінансове право - це самостійна галузь публічного права, що ре

гулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу і викорис-
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