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11 ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 
ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Три суспільні поділи праці

Виникнення держави

Розробка та прийняття законів

Встановлення податків для забезпечення
 армії, поліції, судів

Створення апарату примусу 
(армії, судів, поліції тощо)

Поділ суспільства на соціальні групи (класи)

Поява приватної власності,
 майнової нерівності

Відокремлення

землеробства і скотарства, 
торгівлі від ремесла і землеробства, 

ремесла від землеробства

Покращення знарядь праці

Поява надлишкового продукту

Підвищення продуктивності праці



ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ22

Патріархальна теорія

Договірна теорія

Психологічна теорія

Економічна теорія

Теорія насильства

Сакральна 
(магічна) теорія

Расова теорія

Демографічна теорія

Дифузорна теорія

Іригаційна
(гідравлічна теорія)

Технократична теорія

Космічна теорія

Олігархічна теорія

Органічна теорія

Теологічна
(теократична) теорія

Патримоніальна 
теорія

ТЕОРІЇ 
ВИНИКНЕННЯ 

ДЕРЖАВИ
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Конституційний Cуд України

Склад      Повноваження
Конституційний Суд приймає рішення
та дає висновки у справах щодо:

Форми звернень до КСУ

Конституційний Суд 
України складається із 18 
сіддів. Президент України, 
Верховна Рада України та 
з’їзд суддів України 
призначають по 6 суддів 
Конституційного Суду

Судею Конституційного 
Суду України може бути 
громадянин України, який 
на день призначення досяг 
40 років, має вищу 
юридичну освіту і стаж 
роботи за фахом не менш 
як 10 років, проживає в 
Україні протягом останніх 
20 років та володіє 
державною мовою

Суддя Конституційного 
Суду України 
призначається на 
9 років без права бути 
призначеним на 
повторний строк.

конституційності законів 
та інших правових актів 
Верховної Ради України,
актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів 
України, правових актів
Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

відповідність чинних 
міжнародних договорів
України або тих 
міжнародних договорів,
що вносяться до Верховної 
Ради для надання згоди на 
їх обов’язковість, 
Конституції України

дотримання конституційної 
процедури розслідування  
і розгляду справи про 
усунення Президента 
України з поста в порядку 
імпічменту

офіційне тлумачення 
Конституції та законів 
України.

Конституційне подання — це
письмове клопотання до
Конституційного Суду про
визнання правового акта (або 
його окремих положень)
неконституційними, про 
визначення неконституційності
міжнародного договору або
про необхідність офіційного 
тлумачення Конституції України 
та законів України. 
Конституційним поданням є 
також звернення Верховної Ради 
про надання висновків щодо 
додержання конституційної 
процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення
Президента України з поста в 
порядку імпічменту

Конституційне звернен-
ня – це письмове клопотан-
ня до Конституційного 
Суду про необхідність 
офіційного тлумачення
Конституції України та
законів України з метою
забезпечення реалізації 
чи захисту конституційних
прав та свобод людини
і громадянина, а також 
прав юридичної особи

суб’єктами права на 
конституційне подання є:
Президент України, не менше
 як 45 народних депутатів, 
Верховний Суд, Уповноважений 
Верховної Ради з прав людини, 
Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим.

суб’єктами права на 
конституційне звернення
з питань дачі висновків
Конституційним Судом
є громадяни України,
іноземці, особи без
громадянства, юридичні
особи.
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(організація діяльності судів)

Принципи 
судоустрою

Здійснення 
правосуддя 

виключно судами

Незалежність 
та недоторканність 

суддів

Недопущення 
делегування функцій 
судів іншим органам

Недопущення 
створення особливих 
та надзвичайних судів

Побудова судів загальної 
юрисдикції за принципом 

територіальності і спеціалізації

Здійснення судочинства 
Конституційним Судом та судами 

загальної юрисдикції

Безпосередня участь 
народу у здійсненні 
правосуддя через 

народних засідателів 
і присяжних

Поширення юрисдикції 
судів на всі правовідносини, 

що виникають у державі

Здійснення 
правосуддя

професійними суддями



ШЛЮБ6666
Вступ у шлюб

Обов’язкові умови вступу 
у шлюб (позитивні)

Негативні умови (умови, що 
перешкоджають вступу у шлюб)

Вільна згода 
чоловіка та жінки 
(добровільність)

Досягнення 
шлюбного віку

Не можуть перебувати 
у шлюбі між собою:

18 років

Повнорідні та неповнорідні 
брат і сестра

Можливе зменшення до 16 років 
за заявою особи рішенням суду:

Особи, які є родичами 
прямої лінії споріднення

Наявність дитини

Усиновлювач та усиновлена 
ним дитина

Фактичне проживання 
сім’єю тривалий термін

Двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, 
дядько та племінник, племінниця

Вагітність 

Хвороба (важка, невиліковна тощо) Вже одружені особи

Недієздатні особи
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Смерть одного з подружжя 
або оголошення його померлим

Розірвання шлюбу
(приймає рішення)

Державний орган реєстрації 
актів цивільного стану

Суд

Визнає шлюб 
недійсним, який
зареєстрований

За заявою:

З особою, що 
перебуває 
в іншому шлюбі

Подружжя, яке 
не має дітей

Між особами, які є 
родичами прямої 
лінії споріднення, 
між рідними братом
та сестрою

Одного з подружжя, 
якщо другий 
з подружжя:

З особою, яка 
визнана 
недієздатною

За позовом одного із подружжя

За спільною заявою 
подружжя, яке має дітей

Недійсний шлюб

Визнаний 
безвісно відсутнім

Визнаний 
недієздатним

Засуджений за 
вчинення злочину 
до позбавлення 
волі на строк не 
менше як 3 роки

У разі визнання 
його фіктивним

Зареєстрований  без вільної 
згоди жінки або чоловіка

За вимогою 
(може бути визнаний недійсним)

Між двоюрідними 
братом та сестрою; 
між тіткою, дядьком 
та племінником, 
племінницею

З особою, яка приховала 
свою тяжку хворобу або 
хворобу, небезпечну 
для другого з подружжя 
і їхніх нащадків

З особою, яка 
не досягла шлюбного 
віку і якій не було 
надано право на шлюб

Між усиновлювачем 
та усиновленою 
ним дитиною
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