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А 

 Аболіція – 1) скасування закону, рішення; 2) ліквідація 

посади або відмова від неї; 3)припинення кримінальної 

справи (abolition criminins) на стадії, коли винність ще 

юридично не встановлена (на відміну від помилування, при 

якому скасовується або пом’якшується вирок, винесений 

судом); 4) відновлення честі (abolition infamiae) – офіційне 

спростування наклепу. 

 Абсолютне зростання (зменшення) злочинності – 

показник динаміки  злочинності, що характеризує зростання 

(зниження) її обсягу за певний період на певній території. 

 Абсолютна монархія – форма державного правління, яка 

визнає за монархом необмежену владу. 

 Авіаційна безпека – комплекс заходів щодо захисту 

цивільної авіації від актів незаконного втручання, інших 

протиправних посягань, а також людські та матеріальні 

ресурси, призначені для виконання цих заходів. 

 Авіація загального призначення – авіація, що не 

використовується для здійснення комерційних повітряних 

перевезень і виконання авіаційних робіт. 

 Авіаційний перевізник (авіаперевізник) – суб’єкт 

господарювання, що надає послуги з перевезення пасажирів, 

вантажу, пошти повітряним транспортом. 
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 Автономія – самоуправління, право на самостійне 

вирішення внутрішніх питань частиною території держави, 

яка відрізняється національними, побутовими та 

географічними умовами. 

 Авторитаризм – політичний режим, який характеризується 

значною концентрацією влади в руках однієї особи або 

групи, а також обмеженням та звуженням політичних прав і 

свобод громадян, їхніх об’єднань тощо. 

 Авторське право – набір виключних прав, які дозволяють 

авторам отримати соціальні блага від результатів своєї 

творчої діяльності. Авторське право  поширюється на 

комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і 

скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти 

і технічні креслення тощо. 

 Адвокат –  це фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі 

права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, 

пройшла стажування,  склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. Адвокатом може бути фізична особа, яка має 

повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має 

стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала 

кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу 
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адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

  Адвокатура – добровільне  професійне об’єднання юристів, 

покликане, сприяти захисту прав, свобод та представляти 

законні інтереси громадян, осіб без громадянства, 

юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу. 

 Адміністративне право – це самостійна галузь права, яка 

регулює однорідні суспільні відносини, здебільшого у сфері 

державного управління, об’єднує юридичні норми, що 

регулюють відносини як між державними органами в процесі 

їхньої діяльності, так і між державними органами та 

громадськими організаціями й громадянами. 

 Адміністративне правопорушення (проступок) – 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративне правопорушення, як і злочин, є 

протиправною дією, проте шкода від нього (а отже, і ступінь 

суспільної небезпеки) значно менша. 

 Адміністративне провадження – вирішення 

адміністративним судом чи іншими компетентними 

уповноваженими органами публічно – правового спору, де 
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однією зі сторін виступає орган виконавчої влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа 

або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції 

відповідно до законодавства, а також порядок застосування 

адміністративних стягнень до осіб, які скоїли адміністративні 

правопорушення. 

 Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, яка 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. 

 Адміністративний примус – вольовий вплив 

уповноважених державних органів на суб'єктів 

адміністративних правовідносин, шляхом застосування 

спеціальних заходів з метою дотримання ними норм права. 

 Адміністративний процес – правовідносини, що 

складаються під час здійснення адміністративного 

судочинства. 

 Адміністративно-правова норма – це загальнообов’язкове 

правило поведінки, що встановлене державою, яке регулює 

виконавчо-розпорядчі відносини, що виникають між 

органами виконавчої влади та фізичними і юридичними 

особами, а також відносини внутрішнього адміністрування. 

 Адміністративно-правові відносини – це врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, які 

складаються. в сфері державного управління. 
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 Адміністративно-правові обов'язки громадян – це 

встановлені державою і адресовані громадянам вимоги діяти 

в певних рамках та межах. Вони закріплені в 

адміністративно-правових нормах, які регламентують 

численні правила поведінки.  

 Аграрні правовідносини – врегульований нормами  

(аграрного та інших галузей) комплекс суспільних відносин, 

які виникають між сільгосптоваровиробниками – суб’єктами 

аграрного господарювання, з одного боку, та іншими 

господарюючими суб’єктами, членами сільгосппідприємств, 

їх найманими працівниками, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування – з другого, з приводу 

конкретних об’єктів (майна, земель, праці тощо) на підставі 

певних юридичних фактів і які надають їх учасникам 

взаємозумовлені права та обов’язки в галузі 

сільськогосподарської й пов’язаної з нею діяльності.   

 Аграрні правовідносини внутрішні – врегульований 

нормами аграрного права комплекс суспільних відносин, які 

виникають між сільгосппідприємствами та їх членами, їх 

структурними підрозділами, найманими працівниками й 

органами управління з приводу земель, майна, праці та 

інших об’єктів на підставі членства (участі) в 

сільгосппідприємстві, трудового договору (контракту) з ним 
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і які надають їх учасникам взаємозумовлені суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки. 

 Аграрний ринок – сукупність правовідносин, пов’язаних з 

укладенням та виконанням цивільно-правових договорів 

щодо сільськогосподарської продукції. 

 Аграрний ринок організований – сукупність 

правовідносин, пов’язаних з укладенням та виконанням 

цивільно-правових договорів, предметом яких є 

сільськогосподарська продукція, за стандартизованими 

умовами та реквізитами біржових договорів і правилами 

аграрної біржі. 

 Акціонерне товариство – це підприємство, яке створене на 

засновницькому договорі і статуті, має статутний фонд, 

розділено на певну кількість акцій рівної номінальної 

вартості і несе матеріальну відповідальність за 

зобов'язаннями лише майном товариства, акціонери несуть 

ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в 

межах вартості акцій, які їм належать. 

 Акція –  вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про 

власність на визначену частку статутного капіталу  

акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні 

права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, 

право на частину прибутку товариства у випадку його 
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розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації – на частину 

залишкової вартості підприємства. 

 Аліменти – грошове утримання, яке у передбачених законом 

розмірах та випадках одні особи зобов’язані надати іншим у 

зв’язку з наявними між ними сімейними та родинними 

відносинами. 

 Амністія – повне або часткове звільнення від кримінальної 

відповідальності чи від покарання осіб, що скоїли злочин, 

яке здійснюється шляхом видання закону найвищим органом 

влади. 

 Антидемократичний державний режим – державний 

режим, за якого суттєво ускладнюються можливості 

реалізації прав і свобод громадян, а реальна влада 

зосереджується в руках неконтрольованої народом групи 

осіб або в руках однієї особи. 

 Антитерористична операція – комплекс скоординованих 

спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з 

терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження 

терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи 

іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою. 

 Апатрид (тобто «не громадянин») – термін, який 

застосовують  для позначення особи, яка вийшла або була 
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виключена з громадянства (підданства) однієї держави, не 

отримавши громадянства іншої. 

 Апеляція – одна з форм оскарження судового рішення, що 

не набрало законної сили у цивільній, господарській або 

кримінальній справі. 

 Аполітичність – негативне чи байдуже ставлення до 

політики, політичного життя. 

 Асоціація – договірне об’єднання, що створене з метою 

постійної координації господарської діяльності. Асоціація не 

має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність 

будь – кого з її учасників. 

 Асоційований член сільськогосподарського кооперативу 

– фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і 

користується правом  дорадчого голосу в кооперативі. 

 Аторней – довірена особа, що надає юридичні послуги 

певній особі чи компанії; посадова особа, що веде конкретну 

справу.  

 Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації – 

організація, яка надає для масового приймання споживачами 

аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних 

сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних 

пристроїв.  

 Аудіодискрипція (тифлокоментування) – створення 

окремої звукової доріжки із закадровим описом персонажа, 
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предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з 

порушеннями зору та осіб з дислексією. 

 Аудіовізуальна інформація – будь-які сигнали, що 

сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та 

ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, 

процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про 

них, що передаються за допомогою зображень та звуків.  

 Аудіовізуальний твір – частина телерадіопрограми, яка є 

об'єктом авторського права, має певну тривалість, авторську 

назву і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних 

авторських творів, поєднаних між собою творчим задумом і 

зображувальними чи звуковими засобами та яка є 

результатом спільної діяльності авторів, виконавців та 

виробників.  

 Афілійована особа – будь-яка юридична особа, що має 

істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення.  

 

Б 

   Багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) – 

телекомунікаційна мережа загального користування, 

призначена для передавання телерадіопрограм, а також 

надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, 

здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї 



 

 12 

телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими 

телекомунікаційними мережами загального користування. 

 Банк – кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і 

капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по 

фінансових операціях для фізичних та юридичних осіб. 

 Банкрутство – визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги 

кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної 

процедури. 

 Банківська діяльність – це набір посередницьких операцій 

на грошовому ринку, виконання яких дозволене законом. 

 Банківська система – законодавчо визначена, чітко 

структурована сукупність різних за організаційно-правовою 

формою та спеціалізацією кредитно-фінансових установ. 

Банківська система України складається з Національного 

банку України та інших банків, що створені і діють на 

території України відповідно до положень банківського 

законодавства.  

 Банківський кредит – це економічні відносини, в процесі 

яких банки надають фізичним або юридичним особам 

грошові кошти з умовою їх повернення. Ці відносини 

характеризуються рухом вартості (позичкового капіталу) від 
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банка (кредитора) до позичальника (дебітора) і в 

протилежному напрямку 

 Батьківські права та обов'язки - особисті й майнові права 

та обов'язки, що їх закон надає батькам (батькові й матері) 

для забезпечення належного виховання і матеріального 

утримання дітей, а також захисту їхніх прав та інтересів. 

 Безвісна відсутність – встановлений у судовому порядку 

факт тривалої відсутності громадянина в місці його 

постійного проживання, коли місцезнаходження його 

невідоме. 

 Безпечність харчового продукту – стан харчового 

продукту, що є результатом діяльності виробництва та обігу, 

яка здійснюється з дотриманням вимог, встановлених 

санітарними нормами та/або технічними регламентами, та 

забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не 

завдасть шкоди здоров’ю людини (споживача), якщо він 

спожитий за призначенням. 

 Безхазяйна річ – річ, яка не має власника або власник якої 

невідомий. Якщо особа знайшла чиюсь загублену річ, то 

вона одразу повинна повідомити про знахідку хазяїнові речі 

та повернути її. 

 Біженець – це особа, яка не є громадянином України і 

внаслідок цілком обгрунтованих побоювань стати жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, 
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національності, громадянства (підданства), належності до 

певної соціальної групи або політичних переконань, 

перебуває за межами країни своєї громадянської належності 

та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає 

користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, 

або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за 

межами країни свого попереднього постійного проживання, 

не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 

зазначених побоювань.  

 Бікамералізм (двопалатність) – структура 

загальнонаціональних представницьких органів, за якої 

парламент складається з двох палат, які мають різну 

компетенцію. 

 Біпатрид (тобто «громадянин двічі») – термін, який 

застосовують для позначення особи з подвійним 

громадянством. В Україні існує єдине громадянство 

(подвійне громадянство допускається лише в окремих 

випадках).  

 Блокування інформації в системі – дії, внаслідок яких 

унеможливлюється доступ до інформації в системі. 

 Бойкот – це такий метод, який межує із громадянською 

непокорою, сутність якого зводиться до групової дії, 

спрямованої проти співробітництва з іншою групою або 
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політичним чи громадськими інститутами задля досягнення 

певної мети. 

 Брифінг – це  один із різновидів зустрічі працівників преси з 

офіційними державними та політичними діячами, суть якого 

– у короткому інформуванні журналістів з певної визначеної 

теми без подальшого її обговорення чи коментування.  

 Будинкова розподільна мережа – телекомунікаційна 

мережа, призначена для спрямування телерадіопрограм в 

окремі приміщення (квартири) будинку, яка є однією з 

внутрішніх комунікацій будинку і не входить до складу 

багатоканальних телемереж. 

 Бюджет – план надходження і використання коштів 

держави, області, району чи населеного пункту; форма 

утворення й використання нейтралізованого фонду коштів 

для забезпечення виконання функцій держави і діяльності 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

 Бюджетна система України – сукупність державного 

бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно-

територіальних устроїв і врегульована нормами права. 

 Бюджетний запит – документ, підготовлений 

розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з 

відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних 
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коштів, необхідних для його діяльності на наступний 

бюджетний період. На основі аналізу бюджетних запитів 

Міністерство фінансів готує проект закону про Державний 

бюджет. 

 Бюджетна класифікація – єдине систематизоване 

згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за 

вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за 

ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, 

організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до 

законодавства України і міжнародних стандартів. 

 Бюджетний процес – це регламентований законодавством 

порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх 

виконання і контроль за їх виконанням, затвердження звітів 

про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи 

України. 

 

В  

 Валюта -  грошова одиниця даної держави (долар, франк, 

гривня та ін.); грошові знаки іноземних держав, а також 

кредитні та платіжні документи (чеки, векселі) в іноземних 

грошових одиницях, які використовуються у міжнародних 

розрахунках. 

 Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) 

інформації, інших об’єктів авторського права і (або) 
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суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих 

у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника 

цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу 

мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, 

записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за 

Інтернет-протоколом.  

 Вердикт – рішення присяжних засідателів у суді з приводу 

винності чи невинності підсудного. 

 Верховна Рада України – представницький орган державної 

влади України, який має колегіальний характер і складається 

з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, 

обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного 

і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої 

влади, що уповноважений приймати закони. Повноваження 

Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю 

народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради 

України під час її сесій. Повноваження народних депутатів 

України визначаються Конституцією та законами України. 

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у 

системі судів загальної юрисдикції. 

 Вето – остаточна чи умовна заборона, яку накладає вищий 

державний орган на рішення нижчих органів. 
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 Вибори – спосіб формування органів влади, тобто обрання 

громадянами осіб, котрі ухвалюють головні рішення у сфері 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади; процес, 

унаслідок якого певна сукупність людей через голосування 

формує склад державного органу чи органу місцевого 

самоврядування. 

 Виборча система – сукупність правових норм і принципів, 

що визначає порядок організації й проведення виборів,  

спосіб розподілу мандатів між кандидатами залежно від 

результатів голосування, а також способи підрахунку 

підсумків виборів. 

 Виборче право – право обирати і бути обраним, в.п. буває 

активним і пасивним. Активне виборче право (право 

обирати) громадяни України набувають у 18-річному віці; 

пасивне виборче право (право бути обраним) – у 21-річному 

віці, коли вони можуть бути обраними до Верховної Ради 

України, і 35-річному – Президентом України. 

 Виборчі цензи – сукупність умов, відповідність яким є 

підставою для допуску громадян до участі у виборах. 

 Видатки – це зменшення активів або збільшення зобов'язань 

в зв'язку з придбанням товарів або послуг. 

 Види захисту цивільних прав: судовий захист, захист в 

адміністративному порядку, захист нотаріусом, самозахист. 
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 Види злочинів: злочин невеликої тяжкості, злочин середньої 

тяжкості, тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин. 

 Види матеріальної відповідальності: Обмежена – 

встановлення правовими нормами певних меж стягнення, які 

співвідносяться з середньомісячним заробітком працівника 

або сумою шкоди. Повна – повне відшкодування збитку 

незалежно  від розмірів зарплати працівника; Підвищена – 

відшкодування і збитку у розмірі, що перевищує фактично 

заподіяний. 

 Види покарань (поділяють на три групи): основні, 

додаткові, а також покарання, що можуть призначатися як 

основні та додаткові. Основні покарання: позбавлення волі, 

виправні роботи, позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю на визначений судом 

термін, штраф, арешт, обмеження волі, громадська догана та 

ін. Додаткові покарання застосовуються лише разом з 

основними. До цієї групи покарань належать, зокрема, 

конфіскація майна, позбавлення батьківських прав, 

військового або спеціального звання, державних нагород, 

конфіскації майна. Покарання, що застосовуються як 

основні і додаткові: штраф, позбавлення права займати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 

 Види референдумів в Україні: За територіальною ознакою 

та за характером питань, що вирішуються: Місцеві, 
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Всеукраїнський; За предметом референдуму: Конституційні, 

Законодавчі. За обов’язковістю результатів референдуму: 

Консультативні (дорадче опитування громадян України), 

Імперативні (його результати мають обов’язкове значення і 

не потребують затвердження органами державної влади). За  

обов’язковістю проведення: Обов’язкові (на 

конституційному рівні), Факультативні (для врегулювання 

певного питання не є обов’язковим проведення 

референдуму). 

 Види юридичних осіб.  Юридична особа може бути 

створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна; Юридичні 

особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на 

юридичних осіб приватного права та юридичних осіб 

публічного права. Юридична особа приватного права 

створюється на підставі установчих документів. Юридична 

особа публічного права створюється розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування; Порядок утворення та правовий статус 

юридичних осіб публічного права встановлюються 

Конституцією України та законом. Юридична особа може 

бути створена шляхом примусового поділу (виділу) у 

випадках, встановлених законом. 
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 Види юридичної відповідальності – кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, 

матеріальна, конституційна.  

 Видовищний захід сексуального характеру – публічний 

показ у будь-якій формі продукції сексуального характеру і 

(або) сценічні дії, метою яких є втілення сексуальних дій. 

 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Фізична 

особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо 

протягом одного року в місці її постійного проживання 

немає відомостей про місце її перебування. У разі 

неможливості встановити день одержання останніх 

відомостей про місце перебування особи початком її 

безвісної відсутності вважається перше число місяця що йде 

за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі 

неможливості встановити цей місяць – перше січня 

наступного року. 

 Визнання фізичної особи недієздатною. Фізична особа 

може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок 

хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 

 Виконавець – підприємство чи підприємець, які виконують 

роботи або надають послуги. 

 Виконавча влада забезпечує виконання законів; управління 

державою; підтримання порядку в державі; займається 
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розвитком економіки. Найвищим (центральним) органом 

виконавчої влади в Україні є Уряд, який називається Кабінет 

Міністрів України. 

 Вина – основна ознака суб’єктивної сторони 

правопорушення. Під нею розуміють психічне ставлення 

суб’єкта до власного діяння і його наслідків. За відсутності 

вини, тобто без усвідомлення протиправного характеру своєї 

поведінки та її наслідків, не буде і правопорушення. 

Розрізняють умисну і необережну вину. 

 Виток інформації – результат дій, внаслідок яких 

інформація в системі стає відомою чи доступною фізичним 

та/або юридичним особам, що не мають права доступу до неї. 

 Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у 

вищому навчальному закладі в результаті послідовного, 

системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання, який ґрунтується на повній загальній середній 

освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за 

підсумками державної атестації. 

 Вищі навчальні заклади – освітній, освітньо-науковий 

заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства 

про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, 

виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх 
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покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у 

галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-

технічну діяльність. 

 Відкрите акціонерне товариство – акції даного товариства 

можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та 

купівлі  –  продажу на біржах. Акціонери відкритого 

товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди 

інших акціонерів та товариств. 

 Відповідальність за чужу вину. За шкоду, заподіяну 

неповнолітнім, який не досяг 14 років, відповідають батьки 

або опікун,якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. 

Вина батьків або опікунів виражається у нездійсненні 

належного нагляду за неповнолітніми в момент спричинення 

шкоди, у безвідповідальному ставленні до їх виховання. 

 Відповідач – особа, щодо якої подано позов позивачем. 

 Відпустка – час відпочинку, який нараховується у 

календарних днях і надається робітникам зі збереженням 

місця роботи та заробітної плати. Щорічна відпустка  

надається працівникам тривалістю не менш як 24 

календарних днів за відпрацьований робочий рік, який 

відлічується з дня укладення трудового договору. Особам 

віком до 18 років надається щорічна відпустка тривалістю 31 

календарний день. 
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 Військовий обов’язок громадян – це обов’язок захисту 

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. 

Військовий обов’язок регулюється ст.65 Конституції України 

та Законом України “Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу” від 25 березня 1992 року. 

 Вільна підприємницька діяльність – діяльність, яка 

здійснюється без будь-яких обмежень у відповідності до 

законодавства. 

 Вільний вибір місця проживання чи перебування – право 

громадянина України, а також іноземця та особи без 

громадянства, які на законних підставах перебувають на 

території України, на вибір адміністративно-територіальної 

одиниці, на території якої вони хочуть проживати чи 

перебувати. 

 Вільний мандат – мандат депутата, обраного до 

представницьких органів за пропорційною системою; такий 

мандат не передбачає необхідності зустрічей із виборцями, 

виконання їхніх наказів, звітів про свою діяльність. 

 Влада – здатність нав’язувати власну волю іншим і 

спрямовувати їхні дії різними засобами, включаючи силу. 

 Власник веб-сайту – особа, яка є власником облікового 

запису та встановлює порядок і умови використання веб – 

сайту. За відсутності доказів іншого власником веб – сайту 

вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким 
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здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг 

хостингу. 

 Власник веб-сторінки – особа, яка є власником облікового 

запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на 

веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну 

(цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки.  

 Власний продукт телерадіоорганізації – програми та 

передачі, їх частини, які повністю або частково створені 

та/чи профінансовані телерадіоорганізацією 

 Внесок вступний – грошова сума, внесена понад пай 

фізичною або юридичною особою при вступі до 

сільськогосподарського кооперативу для організаційного 

забезпечення його діяльності в розмірах, установлених 

Статутом. В в. зараховується в неподільний фонд і в разі 

виходу з кооперативу не повертається. 

 Внесок пайовий – майновий внесок члена кооперативу у 

створення та розвиток сільськогосподарського кооперативу, 

який здійснюється шляхом передачі сільськогосподарському 

кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а 

також земельної ділянки. 

 Внесок пайовий додатковий – внесок члена 

сільськогосподарського кооперативу понад обов’язковий 

пайовий внесок, який передається ним за власним бажанням 

до пайового фонду. 
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 Внутрішні функції держави – державні функції, що 

здійснюються в межах даної держави і в яких виявляється її 

внутрішня політика. 

 Вотум – (від лат.votum – бажання, воля, думка чи голос при 

вирішенні спільного питання) – думка, висловлена 

голосуванням. У конституційному праві вотум довіри – 

схвалення парламентом діяльності уряду. 

 Вчинки юридичні   - дії, що не пов’язані зі вступом особи в 

конкретні правовідносини і незалежно від її наміру тягнуть 

юридичні наслідки (фіктивний шлюб породжує у випадку 

народження дітей усі юридичні обов’язки, пов’язані з їх 

утриманням і вихованням). 

 

Г 

 Галузь права – самостійна сукупність юридичних норм, яка 

регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин 

специфічним методом правового регулювання. 

 Гарантійний строк – період часу, встановлений 

законодавством або договором, протягом якого виготівник 

(виконавець) забезпечує якісну роботу (застосування, 

використання) товару (виробу), послуги тощо. 

 Гарантії конституційних прав і свобод – це засоби та 

заходи, спрямовані на забезпечення прав і свобод, зазначених 

у Конституції. 



 

 27 

 Гарантії прав та обов'язків - засоби та умови, які 

забезпечують цілковите й неухильне здійснення 

суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів. 

 Гарантія – підтвердження того, що третьою стороною буде 

погашена заборгованість або будуть виконані зобов’язання. 

 Гендер – це система цінностей, норм та характеристик 

чоловічої й жіночої поведінки, стилю та способу мислення, 

ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як 

особистостями в процесі соціалізації. 

 Гендерна нерівність – розбіжність статусних позицій жінок 

і чоловіків у різних царинах життєдіяльності суспільства, 

зумовлену гендерним чинником. 

 Генеральна Асамблея ООН  (ГА ООН) -  головний 

дорадчий, директивний та представницький 

орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. 

згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 

193 членів ООН і є форумом для багатостороннього 

обговорення всього спектру міжнародних питань, 

викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі 

встановлення та кодифікації норм міжнародного права. 

  Герменевтика юридична  – дослідження юридичного 

тексту, його мови, мистецтво мислення в юриспруденції; 

наука, що вивчає особливості і процес інтерпретації в 

правовій сфері, а також аналіз інтерпретації самого права. 
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 Гіпотеза (припущення) – частина норми, яка вказує, за яких 

обставин норма вступає в дію. Відповідає на запитання: Де? 

Коли? У якому випадку? За яких умов?До гіпотези можна 

застосувати сполучник «якщо». 

 Глобалізація – перетворення певного явища на світове, 

планетарне, те, яке стосується усієї земної кулі; це процес 

всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції 

та уніфікації, основними наслідками якого є розподіл праці, 

міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та 

виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, 

економічних та технічних процесів, а також зближення 

культур різних країн; це об'єктивний процес, який носить 

системний характер, тобто охоплює всі сфери життя 

суспільства.  

 Господарське право – галузь права, яка здійснює правове 

регулювання діяльності підприємств різних форм власності, 

підприємницької діяльності. 

 Господарське правопорушення – протиправна дія або 

бездіяльність суб'єкта господарських  правовідносин, що 

порушує норми господарського права  через недотримання 

своїх обов'язків та порушення прав інших суб’єктів 

господарських правовідносин. 

 Господарський договір – господарські правовідносини між 

двома або більше суб'єктами, змістом яких є їх  договірні 
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зобов'язання діяти певним чином: передавати і приймати 

майно, виконувати роботу, надавати послуги тощо. 

 Господарський кодекс України – систематизований 

законодавчий акт, що визначає правові засади господарської 

діяльності в Україні. Кодекс прийнятий 16. 01. 2003 р.,  

складається з 9 розділів. 

 Господарський процес – вирішення господарських спорів в 

Україні, які  здійснюються шляхом досудового врегулювання 

та в судовому порядку господарськими судами. 

 Господарський суд – спеціалізований суд в Україні, який 

розглядає справи, що виникають у господарських 

правовідносинах, а також інші справи, віднесені 

процесуальним законодавством до його підсудності. 

 Господарські санкції – заходи впливу на правопорушника у 

сфері господарювання, в результаті застосування яких для 

нього настають несприятливі економічні та правові наслідки. 

 Господарські спори – непорозуміння, суперечки, конфлікти, 

які виникають у процесі  здійснення господарської 

діяльності. 

 Господарські товариства – підприємства, установи, 

організації, створені на засадах угоди юридичними особами і 

громадянами шляхом об’єднання їх майна та 

підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. 

 Грабіж – відкрите викрадення чужого майна. 
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 Гриф секретності – реквізит матеріального носія секретної 

інформації, що засвідчує ступінь  секретності інформації. 

 Громадська організація – добровільне об’єднання людей з 

метою задоволення спільних інтересів і потреб, що має 

відносно стабільну організаційну структуру, порядок вступу 

в організацію і виходу з неї. 

 Громадські телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які 

відповідно до закону є неприбутковими організаціями, 

створеними з метою задоволення інформаційних потреб 

територіальних громад. 

 Громадянин – особа, яка перебуває у сталих юридичних 

зв’язках з конкретною державою, що затверджується 

відповідним громадянством. 

 Громадянськість – інтегрована якість особистості, що дає 

людині можливість відчувати себе морально, соціально і 

юридично дієздатною і захищеною. Вона охоплює знання, 

переживання і вчинки людини. 

 Громадянство – правовий зв’язок особи з конкретною 

державою, який є необмеженим у просторі і часі і зумовлює 

поширення на особу всіх конституційних прав і обов’язків. 

 Громадянська освіта – це освіта, спрямована на 

формування знань, умінь, навичок і громадянських 

компетенцій, потрібних для життя в демократичній 

державі;це також «соціалізація» індивідів та політична 
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«соціалізація», це сукупність процесів становлення 

політичної та громадянської свідомості й поведінки 

особистості, прийняття та виконання політичних ролей, 

виявлення активності в них, формування громадянської 

культури. 

 Громадянське суспільство – суспільство громадян, котрі 

мають невід’ємні права і свободи; сукупність інститутів і 

відносин, які є наслідком діяльності громадян, спрямованої 

на задоволення їхніх інтересів і потреб; це політичний союз 

людей, котрі беруть участь у формуванні органів державної 

влади, впливають на визначення політики держави і 

здійснюють контроль над нею; суспільство, в якому держава 

гарантує індивідам надійний захист усіх прав і свобод 

людини, зокрема рівні можливості щодо підприємництва, 

участі в політичній та інших сферах життєдіяльності 

суспільства. 

 Громадянські права – гарантовані законом права, що 

забезпечують гідне життя і свободу людини, захищають її від 

неправомірних втручань з боку як держави, так й інших 

суб’єктів суспільних відносин. Це право на життя, повагу 

честі та гідності, безпеку, недоторканість особистості, 

недоторканість житла, свободу, гідне існування 

тощо,більшість яких ще визначають як 

фундаментальні,природні права людини. 
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 Громадянські свободи – свободи, які гарантовані (реально 

або формально) людині для захисту її невід’ємних прав від 

неправомірного втручання інших суб’єктів суспільних 

відносин, зокрема представників влади. 

 Гроші –  особлива категорія об’єктів цивільного права, 

оскільки вони виконують роль загального еквіваленту і 

відповідно до цього їм властивий цілий ряд специфічних 

особливостей. Законним платіжним засобом, обов’язковим 

до приймання за номінальною вартістю на всій території 

України, є грошова одиниця України – гривня. 

 Групи інтересів – об’єднання людей, які, виходячи з певних 

інтересів або потреб, висувають вимоги до інших соціальних 

груп суспільства чи суспільства загалом, з метою підтримки, 

поліпшення та досягнення визначених позицій. 

 Групи тиску – суспільно-політичні об’єднання, які прагнуть 

задоволення власних інтересів засобом впливу на державну 

владу або політичні партії. 

 

Д 

 Дебітор  - юридична чи фізична особа, що має 

заборгованість певному підприємству, організації або 

закладу. 

 Девальвація – зменшення офіційного золотого вмісту 

грошової одиниці країни або зниження її курсу по 
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відношенню до валют інших країн, що здійснюються у 

законодавчому порядку. 

 Декларативні правові норми – спеціалізовані (нетипові) 

нормативні – правові приписи (норми-оголошення), що 

містять положення програмового характеру, які вказують на 

предмет регулювання, закріпляючи цілі і мотиви видання 

нормативного правового акта (не слід плутати з цілями і 

мотивами діяльності, регульованої даним актом). Як 

правило, Д.п.н. містяться в преамбулах законодавчих актів.  

 Декларація про державний суверенітет України  була 

прийнята 16 липня 1990 року. Декларація складається з 

преамбули та 10 розділів. 

 Делегована правотворчість – видання нормативно-

правового акта за уповноваженням, яке випливає із закону, 

або за прямим дорученням одного (вищого) органу держави 

іншому (нижчому) зі збереженням певної системи контролю 

за реалізацією делегованих повноважень. На відміну від 

первісного (статусного) наділення нормотворчими 

повноваженнями, делегування являє собою вторинний акт, 

оскільки передати можна лише те, чим володієш сам.  

 Деліктоздатність - закріплена в законі здатність суб'єкта 

нести юридичну відповідальність за свої дії (повна 

деліктоздатність, за загальним правилом, настає з 18 років, 

проте з цього правила є винятки, наприклад, відповідальність 
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за свої протиправні, винні, суспільно небезпечні дії, що 

містять склад злочину, настає з 16 років, а в передбачених 

законом випадках – з 14 років). 

 Демократична держава – держава, що базується на 

визнанні та втіленні в суспільну практику таких принципів 

конституційного устрою, як народовладдя, політичний 

плюралізм, свобода й рівність громадян, реальність і 

невід'ємність прав людини тощо. 

 Демократичний державний режим - державний режим, за 

якого реально забезпечується здійснення широкого кола прав 

і свобод громадян, які мають реальні можливості впливати на 

формування та діяльність державних органів. 

 Демократія – форма управління, політичний лад, за якого 

верховна влада належить народові. Наша держава за формою 

правління визначена в Конституції як республіка, за формою 

політичного режиму – демократична. Єдиним джерелом 

влади в ній є народ, який проголошено носієм суверенітету. 

Демократія може розглядатися і як форма побудови будь-

якої організації, заснованої на рівноправній участі її членів в 

управлінні і прийняті рішень більшістю. 

 Демонстрація – публічне висловлення вимог, побажань, 

суспільного настрою шляхом проведення ходи, мітингів та 

інших заходів переважно масового характеру. Демонстрації 



 

 35 

можуть набувати різних форм: маніфестацій, пікетів,бойкоту, 

захоплення громадських приміщень, блокад доріг та ін. 

 Денонсація – відмова держави від двостороннього або 

багатостороннього договору з попередженням, здійсненим у 

порядку, передбаченому в цьому договорі. 

 Депозитарій у міжнародному праві – збереження 

оригіналів багатостороннього міжнародного договору і 

документів, що його стосуються (заяв, застережень, 

ратифікаційних грамот, документів про прийняття, 

приєднання, денонсацію тощо) однією або кількома 

державами, міжнародною організацією або її головною 

адміністративною посадовою особою. 

 Депутат – громадянин України, обраний виборцями до 

представницьких органів держави й місцевого 

самоврядування, який на день виборів досяг 21 року, має 

право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти 

років. Повноваження народних депутатів визначаються 

Конституцією та законами України. 

 Держава – універсальна політична форма організації 

суспільства, центральний елемент політичної системи; 

особлива політико-територіальна організація, що має 

суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу та 

здатна надавати своїм приписам загальнообов'язкової сили 

для всього населення країни. 
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 Державна аграрна інтервенція – продаж або придбання 

сільськогосподарської продукції на організованому 

аграрному ринку для забезпечення цінової стабільності. 

 Державна аграрна товарна інтервенція – продаж 

сільськогосподарської продукції при зростанні цін на 

організованому аграрному ринку понад максимальний 

рівень, що здійснюється для досягнення рівня рівноваги, у 

тому числі шляхом продажу товарних деривативів. 

 Державна аграрна фінансова інтервенція – придбання 

сільськогосподарської продукції при падінні спотових цін на 

організованому аграрному ринку нижче мінімального рівня, 

які здійснюються для досягнення рівня рівноваги, у тому 

числі шляхом придбання товарних деривативів. 

 Державно-правове регулювання сільського господарства 

– сукупність економіко-правових заходів цілеспрямованого 

впливу держави на аграрні правовідносини, що полягає у 

прийнятті нормативно-правових актів, створенні, організації 

діяльності та визначенні компетенції системи державних 

органів у галузі сільського господарства. 

 Державна влада – різновид публічної влади, яка 

здійснюється через систему спеціально створюваних органів 

з метою реалізації функцій держави. Державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. 



 

 37 

 Державна мова – це мова якій державою надано статус 

обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах 

суспільного життя (мова роботи органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, інших державних органів та 

органів місцевого самоврядування, актів, діловодства, 

взаємовідносин цих органів тощо). 

 Державні інформаційні ресурси – систематизована 

інформація, що є доступною за допомогою інформаційних 

технологій, право на володіння, використання або 

розпорядження якою належить державним органам, 

військовим формуванням, утвореним відповідно до законів 

України, державним підприємствам, установам та 

організаціям, а також інформація, створення якої 

передбачено законодавством та яка обробляється фізичними 

або юридичними особами відповідно до наданих їм 

повноважень суб’єктами владних повноважень. 

 Державна підприємницька діяльність – діяльність, яка 

здійснюється лише на державних підприємствах. 

 Державна служба – професійна діяльність осіб, які 

обіймають посади в державних органах і їхньому апараті, на 

них покладено практичне виконання завдань і функцій 

держави.  
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 Державні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які є 

державними підприємствами і засновані органами державної 

влади. 

 Державне управління – виконавчо – розпорядча діяльність 

органів державної влади на основі та у відповідності із 

нормативно – правовими актами. 

 Державний апарат - система органів держави, які 

виконують управлінські функції; сукупність установ, що 

обслуговують певну галузь управління, господарства. 

 Державний бюджет – план утворення і використання 

фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що 

здійснюються органами державної влади України, органами 

влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами 

народних депутатів. 

 Державний Герб – символічний знак, установлений 

Конституцією, який передає наступництво гербової 

символіки української державності на різних етапах її 

розвитку. Великий Державний Герб установлюється з 

урахуванням малого Державного Герба України та герба 

Війська Запорізького законом, що приймається Верховною 

Радою. Головним елементом великого Державного Герба 

України є Знак Княжої Держави Володимира Великого 

(малий Державний Герб України). Знаком Княжої Держави 

був тризуб. Герб війська запорізького, де можна бачити 
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козака з мушкетом, зображувався на прапорах козацьких 

сотень, полків. 19 лютого 1992 р. було затверджено тризуб як 

малий Державний Герб України як головний елемент 

великого Державного Герба України. Тризуб – Державний 

Герб – офіційна емблема держави, яка зображується на 

грошових знаках, печатках, офіційних документах, на 

офіційних вивісках навчальних закладів. 

 Державний Гімн – національний гімн на музику 

М.Вербицького зі словами першого куплету та приспіву 

твору П.Чубинського (згідно Закону України від 6 березня 

2003 року «Про Державний Гімн України»). 

 Державний житловий фонд – сукупність житлових 

будинків та інших житлових приміщень, що знаходяться у 

власності місцевих, державних підприємств, установ, 

організацій і призначені для проживання особи. 

 Державний лад – система соціальних, економічних і 

політичних відносин, що закріплені нормами 

конституційного права. 

 Державний Прапор – синьо-жовте прямокутне полотнище з 

двох рівних за шириною, горизонтально розташованих 

смуг:верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого, зі 

співвідношенням ширини до довжини 2:3.  

 Державний реєстр фізичних осіб – реєстрація фізичних 

осіб,  які зобов'язані  сплачувати  податки  і збори 
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(обов'язкові платежі) до бюджетів та внески  до  державних  

цільових  фондів  у  порядку  і  на  умовах,  що  визначаються  

законодавством  у  Державному  реєстрі  та присвоєння їм 

ідентифікаційних номерів. 

 Державний режим – сукупність форм і методів здійснення 

державної влади. 

 Державний суверенітет – повновладдя й незалежність 

держави, що полягають у її праві на власний розсуд 

вирішувати свої внутрішні й зовнішні питання без втручання 

в них будь-якої іншої держави. 

 Державні органи – організації, наділені державно-владними 

повноваженнями і покликані здійснювати від імені держави 

управлінські функції у суспільстві. 

 Державні підприємства – організації з державною формою 

власності, що здійснюють функції держави у виробничій 

сфері, безпосередньо забезпечують виробництво 

матеріальних благ. 

 Державні символи – встановлені Конституцією або 

спеціальними законами особливі розпізнавальні знаки даної 

держави, необхідні атрибути державності, які концентровано 

виражають національну самобутність народу та суверенність 

держави, а в деяких випадках – і певний історичний або 

ідеологічний зміст. Державні символи України: Державний 
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Прапор України; Державний Герб України; Державний Гімн 

України. 

 Державні соціальні гарантії – встановлені законами та 

іншими нормативно-правовими актами мінімальні розміри 

оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, 

соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних 

виплат, які забезпечують рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму. 

 Державні соціальні стандарти – встановлені законами та 

іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і 

нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні 

основних державних соціальних гарантій. 

 Державні установи – організації, що здійснюють функції 

держави, пов’язані зі створенням нематеріальних благ. 

 Джерела адміністративного права – Конституція України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП), закони України та підзаконні акти.  

 Джерела трудового права – це правові приписи, що 

містяться в  нормативних актах, виданих компетентними  

органами держави, які встановлюють чи санкціонують 

обов'язкові для сторін правовідносин  правові норми, що 

складають предмет трудового права, з метою соціального 

захисту його суб'єктів. 
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 Джерело (форма) права – офіційний державний документ 

(закон,указ, постанова тощо), який визначає 

загальнообов’язкові правові норми. 

 Джерело підвищеної небезпеки – діяльність, пов'язана з 

використанням, зберіганням або утриманням транспортних 

засобів, механізмів та обладнання, використанням, 

зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і 

вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких 

звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що 

створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність 

здійснює, та інших осіб. 

 Диспозиція (розпорядження) - частина норми, в якій 

формулюється саме правило поведінки, права і обов’язки. До 

неї можна застосувати сполучник «то» ( якщо…, то…). 

 Дисциплінарна відповідальність – здійснюється у формі 

накладення адміністрацією підприємств, організацій 

дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни.  

 Дисциплінарні стягнення – невигідні для працівника 

наслідки за невиконання чи неналежне виконання 

покладених на нього трудових  обов’язків. До працівника 

застосовуються такі стягнення: догана та звільнення з 

роботи. 

 Дитина – особа до досягнення нею повноліття, яка, 

незалежно від віку, є сином або дочкою своїх батьків. 
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Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у 

віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  

 Дитяча порнографія – зображення у будь-який спосіб 

дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній 

або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-

яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях. 

 Дієздатність – закріплена законом здатність громадянина 

набувати своїми діями юридичних прав і продовжувати для 

себе юридичні обов’язки. Дієздатність може бути повною, 

неповною і обмеженою залежно від психічних і фізичних 

характеристик особи (вік, психічні вади тощо). 

 Дії – це життєві обставини, наявність яких є наслідком 

поведінки людини. Дії поділяються на правомірні, до яких 

відносять договори та інші правочини, а також неправомірні 

дії, до яких відносять цивільні правопорушення, які 

протирічать нормам цивільного законодавства або 

порушують права інших осіб. 

 Ділова репутація – суспільна категорія, яка базується на 

певній суспільній оцінці фактичних ділових якостей фізичної 

особи.  

 Діяльність у сфері рибальства – а) виловлювання 

прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних 
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(лиманних) та їх розведення; б) збір мушлів,  устриць, 

ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей та їх розведення. 

  Діяльність у сфері сільського господарства – а) 

виробництво продукції рослинництва; вирощування 

рослинних культур, фруктів та овочів, квітів та декоративних 

рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, 

прянощів, саджанців  та водоростей; б) виробництво 

продукції тваринництва (свійської  худоби), птахівництва, 

кролівництва, бджільництва, розведення  шовкопрядів, змій, 

їстівних ссавців, птахів 

 Добровільна відмова від доведення злочину до кінця – є 

добровільне та остаточне припинення особою попередньої 

злочинної діяльності за усвідомлення нею можливості її 

закінчення. Добровільна відмова здійснюється на стадіях 

приготування і замаху на злочин. Д.в. звільняє особу від 

кримінальної відповідальності в разі, якщо у фактично 

здійсненому діянні відсутній склад іншого злочину. 

 Договір – це правочин, в якому для виникнення, зміни чи 

припинення цивільних правовідносин (прав та обов’язків) 

необхідна воля  сторін, що його укладають. Укласти договір 

– надати узгодженій волі відповідної форми, перенести в 

договір все те основне, істотне, про що сторони домовилися 

в процесі узгодження своїх волевиявлень. 
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 Договір двосторонній – якщо правами та обов’язками 

наділені обидві сторони договору. 

 Договір житлового найму – письмовий документ, 

укладений на підставі ордера між наймодавцем і наймачем 

(громадянином, на чиє ім'я видано ордер), що передбачає 

правила користування житлом, права та обов'язки сторін із 

утримання жилого будинку і прибудинкової території. 

 Договір односторонній – якщо одна сторона бере на себе 

обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або 

утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом 

вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої 

сторони. 

 Договори багатосторонні – договори, що укладаються 

більш як двома сторонами (багатосторонні договори), 

застосовуються загальні положення про договір, якщо це не 

суперечить багатосторонньому характеру цих договорів. 

 Дозвільна (ліцензована) підприємницька діяльність – 

діяльність, яка здійснюється лише за спеціальним дозволом 

(ліцензією), яку видає Кабінет Міністрів України чи 

уповноважений ним орган. 

 Докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється 

злочин або його відсутність, винуватість або невинуватість тієї чи 

іншої особи в його скоєнні та інші обставини справи, від яких 

залежить ступінь відповідальності цієї особи. 
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 Документи на право полювання:посвідчення мисливця; 

дозвіл на добування мисливських тварин; щорічна 

контрольна карта обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання  про сплату державного мита; відповідний дозвіл 

на право користування вогнепальною мисливською 

зброєю;паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих 

звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у 

поточному році у разі їх використання під час полювання. 

 DoS-атака (атака на відмову в обслуговуванні; розподілена 

атака на відмову в обслуговуванні) – напад на комп'ютерну 

систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси 

недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система 

була призначена. 

 Доходи – це те, що приносить річ, яка знаходиться в 

експлуатації та цивільному обороті (дивіденди держателя 

цінних паперів, плата за найм житла, продукція і грошові 

кошти, отримані внаслідок зайняття підприємницькою 

діяльністю тощо). Доходи належить власникові речі, якщо 

інше не встановлено договором або законом. 

 

Е 

 Екологічна безпека – стан навколишнього природного 

середовища, за якого забезпечується запобігання погіршенню 
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екологічної ситуації та виникненню небезпеки для здоров'я 

людей. 

 Екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності 

спеціально уповноважених державних органів, еколого-

експертних формувань та об'єднань громадян, що базується 

на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та 

оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи 

об'єктів, реалізація й дія яких може негативно впливати або 

впливає на стан навколишнього природного середовища та 

здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків щодо 

відповідності запланованої чи здійснюваної діяльності 

нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, раціональне використання й 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки. 

 Екологічне право – система правових відносин, якими 

регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього 

природного середовища і раціонального використання 

природних ресурсів (екологічні відносини). 

 Екологічне правопорушення - протиправне діяння (дія чи 

бездіяльність), що порушує встановлений в Україні 

екологічний правопорядок. 

 Екологічні обов’язки громадян – визначена законом межа 

та міра обов’язкової поведінки, спрямована на запобігання 
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негативному впливу на природне середовище, його 

збереження та відновлення. 

 Екологічні права громадян – система юридично 

закріплених за громадянами повноважень, спрямованих на 

задоволення їхніх потреб у сфері використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього природного середовища. 

 Екологія – взаємовідносини між людиною і довкіллям. 

 Економічні права - права, які створюють умови для 

достойного існування громадян. Це право приватної 

власності, яке уможливлює певну матеріальну незалежність 

людини від держави. Наближеним до нього є право на 

підприємницьку діяльність, а в більш широкому сенсі – 

право на працю, на вибір професії та сфери діяльності, право 

на справедливу оплату праці тощо. 

 Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями, яку 

залучають слідчі органи, суд, арбітражний суд для 

проведення експертизи. 

 Екстериторіальність – особливі привілеї (недоторканність 

особи й житла, непідсудність місцевим органам, звільнення 

від повинностей та податків), що їх надають держави 

іноземним дипломатичним представникам. 

 Екстрадиція (видача злочинців) – видача однією державою 

іншій свого громадянина, іноземного громадянина або особи 

без громадянства. 
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 Екстремізм – прихильність у політиці та ідеях до крайніх 

поглядів і дій. Політичний екстремізм виходить з постулату 

про доцільність та правомірність використання насильства як 

засобу досягнення політичної мети. Екстремізм, як правило, 

має місце там, де відсутня гнучкість політичної системи 

(правлячої еліти) щодо вимог, в тому числі й екстремальних. 

Виокремлюють такі види політичного екстремізму: 

державний, організаційно-груповий та індивідуальний. 

 Електорат – виборці, які голосують за певну політичну 

партію на парламентських, президентських чи місцевих 

виборах. 

 Електронна (цифрова) інформація – аудіовізуальні твори, 

музичні твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні 

програми, фонограми, відеограми, програми (передачі) 

організацій мовлення, що знаходяться в електронній 

(цифровій) формі, придатній для зчитування і відтворення 

комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у 

вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів 

у базі даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів 

тощо у мережі Інтернет, а також програми (передачі) 

організацій мовлення, що ретранслюються з використанням 

мережі Інтернет. 

  Електронний підпис – дані в електронній формі, які 

додаються до інших електронних даних або логічно з ними 
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пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих 

даних. 

  Електронний цифровий підпис – вид електронного 

підпису, отриманого за результатом криптографічного 

перетворення набору електронних даних, який додається до 

цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

  Емісія  – випуск в обіг грошей та цінних паперів. 

 Емітент – установа чи підприємство, що проводить емісію. 

  Емфітевзис – це довгострокове, відчужуване і таке, що 

переходить у спадщину, право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 

  Етика судова – вид професійної етики, що становить  

сукупність норм поведінки учасників кримінального, 

цивільного чи інших видів судочинства. 

  Ефірний час – проміжок часу, протягом якого відповідно до 

ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює 

трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної 

інформації 

 

Є 

 Євро – єдина валюта, яку запроваджено у країнах-членах 

ЄС, що створюють Єврозону ЄС. Цю грошову одиницю 
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країни-члени запроваджують в обіг за бажанням для 

спрощення розрахунків за торговельні операції між країнами. 

 Європейська Комісія – унікальна інституція ЄС, що не має 

аналогів у національних системах урядування, «двигун 

європейської інтеграції» з винятковим правом на 

законодавчу ініціативу, а також наглядає за тим, щоб не 

порушувались угоди, і традиційно захищає інтереси малих 

держав-членів. 

 Європейська Рада – регулярні зустрічі глав держав та 

урядів країн Європейського Союзу відповідно до Єдиного 

Європейського Акту та Договору про Європейський Союз. 

 Європейський Парламент – одна з п’яти інституцій 

Європейського Союзу, асамблея представників його майже 

500-мільйонного населення. 

 Європейський Союз – союз держав-членів європейських 

спільнот, який створено згідно з Договором про 

Європейський Союз (Маастрихтський Договір) і підписано в 

лютому 1992 р. (діє з листопада 1993 р.). 

 Європейський Суд із прав людини  –  одна з інституцій 

Ради Європи, створена 21 січня 1959 року для контролю за 

дотриманням прав і свобод людини та громадянина, 

закріплених в Європейській конвенції з прав людини, 

ратифікованої 1953 року. Розташований у Страсбурзі 

(Франція). 
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Ж 

 Житлове право – це галузь права, що регулює відносини у 

сфері володіння, користування і розпорядження житлом, що 

виникають між громадянами, організаціями і установами. 

 Житловий кодекс України – основний нормативно-

правовий акт житлового законодавства України від 30 червня 

1983 року. 

 Житловий фонд (громадський) – сукупність жилих 

будинків та інших жилих приміщень, що належать 

колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх 

об'єднанням, профспілкам та іншим громадським 

організаціям. 

 Житловий фонд (державний) - сукупність жилих будинків 

та інших жилих приміщень, що знаходяться у власності 

місцевих Рад народних депутатів, державних підприємств, 

установ, організацій і призначаються для проживання 

людини і громадянина. 

 Житловий фонд (індивідуальний) – сукупність жилих 

будинків (приміщень), що знаходяться в особистій і 

приватній власності. 

 Житловий фонд будівельних кооперативів (ЖБК) – 

сукупність жилих будинків, що належать житлово-

будівельним кооперативам і призначаються для проживання 

членів ЖБК. 
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 Житловий фонд – складний інженерний комплекс, що 

включає житлові будинки і приміщення в інших будівлях, 

теплоенергетичне обладнання, розгалужену мережу 

комунікацій, протипожежне, ліфтове, санітарно – технічне та 

інше обладнання. 

 Житлові обов’язки громадян:1)використовувати житлове 

приміщення відповідно до його призначення; 2)своєчасно 

вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги. 

 Житлові права громадян:  1)мають право на отримання у 

безстрокове користування в установленому порядку 

житлового приміщення; 2)наймач і члени його сім'ї 

користуються правами і несуть усі обов'язки, що випливають 

з договору; 3)вправі за письмовою згодою всіх членів сім'ї, 

що проживають разом із ним, вселити свою дружину, дітей, 

батьків та інших осіб; 4) мають право за письмовою згодою 

всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом із ним, 

провести обмін житлового приміщення, здати його у піднайом. 

 

З 

 Завдаток – грошова сума або рухоме майно, що видається 

кредиторові боржником у рахунок належних з нього за 

договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на 

забезпечення його виконання. 
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 Загальна декларація прав людини – перший міжнародний 

правовий документ, прийнятий у 1948 р., що проголосив 

основні права й свободи людини і принциповою засадою 

якого є рівність правового статусу людей. Загальна 

декларація прав людини складається з преамбули і 30 статей.  

 Загальна позовна давність – загальний строк для захисту 

права за позовом особи, право якої порушено (позовна 

давність) установлюється в три роки. 

 Закон – акт законодавчого органу влади (парламенту), який 

має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових 

актів. Основним Законом України є Конституція України. Цей 

нормативно-правовий документ має найвищу юридичну силу. 

 Законні джерела існування – заробітна плата, прибуток від 

підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, 

аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові 

заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших 

фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи.  

 Законні представники  –  батьки, усиновителі, батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, 

які виконують обов'язки опікунів і піклувальників. 

 Законність – правовий режим неухильного здійснення 

законів та інших нормативних актів у всіх сферах 

державного і суспільного життя; це стан суспільного життя, 
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який характеризується неухильним дотриманням і 

виконанням законів його суб’єктами. 

 Законодавство – система нормативних актів, що регулюють 

суспільні відносини. 

 Законодавча влада – одна з гілок державної влади, 

головним призначенням якої є здійснення державної влади 

шляхом законотворення.  

 Законодавчий процес – це процедура прийняття закону, що 

складається з певних стадій – самостійних, логічно 

завершених етапів та організаційно-технічних дій. 

 Закрите акціонерне товариство – акції такого товариства 

розподіляються між засновниками або серед заздалегідь 

визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися 

шляхом передплати, купуватися або продаватися на біржі. 

Акціонери закритого товариства мають переважне право на 

придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 

товариства. 

 Запобіжні заходи – підписка при невиїзд; особиста порука; 

порука громадської організації або трудового колективу; 

взяття під варту; нагляд командування військової частини; 

віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників. 

 Заповіт – особисте розпорядження особи на випадок її 

смерті, складене у письмовій формі дієздатною особою, із 
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зазначенням місця та часу його складання і має бути 

особисто підписане заповідачем і посвідчене нотаріусом. 

Заповіт складається у двох примірниках. Один із них 

зберігається у нотаріальній конторі, другий видається 

заповідачу. 

 Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку власник підприємства або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 

обсягу, складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей (кваліфікації) працівника, фінансових 

можливостей підприємства. 

 Заручені – особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу в 

державний орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) 

за їхнім вибором. Від цього часу ці особи вважаються 

зарученими. Проте заручини не створюють обов’язку 

вступити в шлюб. Особа, що відмовилась від шлюбу, 

зобов’язана відшкодувати другій стороні затрати, які були 

нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу 

та весілля. 

 Заручник – фізична особа, яка захоплена і (або) утримується 

з метою спонукання державного органу, підприємства, 

установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію 
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або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення 

особи, що захоплена і (або) утримується.  

 Засоби захисту цивільних прав: 1) визнання права; 

2) відновлення становища, яке існувало до порушення права; 

3) присудження до виконання обов‘язку в натурі; 

4) припинення або зміна правовідношення; 5) стягнення з 

особи, що порушила право, завданих збитків, а у випадках, 

передбачених законом або договором – неустойки. Ці 

способи захисту цивільних прав є позовними способами 

захисту. Захист цивільних прав здійснюється у 

встановленому порядку судовими органами, а також в 

адміністративному порядку (тобто коли справа до суду не 

попадає, а вирішується податковим, іншим державним 

органом). До виключних способів захисту цивільних прав 

належать необхідна оборона і крайня необхідність. 

 Засоби масової інформації (ЗМІ) – це форми публічного 

розповсюдження інформації, спрямовані на охоплення 

необмеженого кола осіб, держав і соціальних груп з метою 

оперативного інформування їх про події і явища у світі, 

окремій країні, регіоні. ЗМІ є універсальним засобом 

оприлюднення різноманітних суспільних інтересів. 

 Застава – один із засобів забезпечення виконання 

зобов'язань. Застава дає можливість кредитору у випадку 

невиконання боржником зобов'язання задовольнити свої 
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вимоги із вартості майна, що заставлено. Застава може мати 

місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за 

умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення 

заставою таких вимог. Застава виникає в силу договору чи 

закону. Загальні правила щодо застави встановлені 

Цивільним Кодексом і Законом України "Про заставу". 

 Застава земельних ділянок. У заставу можуть передаватися 

земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним 

особам на праві власності. Земельна ділянка, яка перебуває у 

спільній власності, може бути передана у заставу за згодою 

всіх співвласників. Передача в заставу частини земельної 

ділянки здійснюється після виділення її в натурі ( на місцевості). 

Заставодержателем земельної ділянки сільськогосподар-

ського призначення можуть бути лише банки. Порядок 

застави земельних ділянок визначається законом. 

 Застрахована особа – фізична особа, життя або здоров'я 

якого застраховані за договором особистого страхування або 

страхування відповідальності.  

 Затримання особи, що вчинила злочин – дії, здійснені 

безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на 

затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її до 

відповідних органів влади, якщо при цьому не було 

допущено перевищення заходів, необхідних для затримання 

такої особи.  
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 Захисник - особа, яка в порядку, встановленому законом, 

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засуд-

женого,виправданого та надання їм необхідної юридичної 

допомоги при провадженні в кримінальній справі.  

 Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують 

збереження, цілісність інформації та належний порядок 

доступу до неї. 

 Захист інформації в системі – діяльність, спрямована на 

запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в 

системі. 

 Збитки – витрати, зроблені кредитором; втрата або 

пошкодження його майна; не одержані кредитором доходи, 

що він їх мав одержати за умови виконання боржником своїх 

зобов'язань. Збитки можуть виникнути як при порушенні 

договорів, так і при заподіянні шкоди поза договором, а 

також при вчиненні злочину. Збитки повинні 

відшкодовуватись у повному обсязі. 

 Звичаї (традиції, обряди, ритуали, ділові звичаї) – правила, 

що складаються історично і внаслідок їх багаторазового 

застосування людьми. 

 Землі сільськогосподарського призначення – землі, надані 

для виробництва сільськогосподарської продукції, 
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здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та 

навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури або призначені для цих цілей. 

 Земельна ділянка – частина земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами. Право власності на земельну 

ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) 

шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, 

які на ній знаходяться, розповсюджується на простір, що 

знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і 

глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та 

інших будівель і споруд. 

 Земельне право – сукупність норм права, які регулюють 

суспільні відносини, пов’язані з володінням, користуванням 

та розпорядженням землею. Головними методами правового 

регулювання є дозвіл, спеціальний дозвіл, заборони. 

 Земельний кодекс України – основне джерело земельного 

права України, який  спрямований на врегулювання 

земельних відносин. ЗК був прийнятий Верховною Радою 25 

жовтня 2001 року. 

 Земельний податок – плата за користування землею, що 

справляється у вигляді земельного податку чи орендної 

плати. Власники землі та землекористувачі, крім 

орендаторів, сплачують земельний податок. 
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 Злочин військовий – злочин проти встановленого 

законодавством порядку несення або проходження 

військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також 

військовозобов’язаними та резервістами під час 

проходження зборів. 

 Земельні відносини – це суспільні відносини щодо 

володіння, користування і розпорядження землею. 

 Земельні спори  - вирішуються судами, органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади з питань 

земельних ресурсів. 

 Земельні торги  -  проводяться у формі аукціону або 

конкурсу. У земельних торгах можуть брати участь 

громадяни і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та 

гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до 

законодавства України. 

 Злочин –  це найбільш найнебезпечніший прояв людської 

поведінки, що може загрожувати окремій людині, групі 

людей, суспільству та державі; це протиправне діяння, що 

порушує норми кримінального права і завдає шкоду 

найбільш важливим суспільним відносинам.  

 Злочин військовий – злочин проти встановленого 

законодавством порядку несення або проходження 

військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також 
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військовозобов’язаними та резервістами під час 

проходження зборів. 

 Злочин, вчинений групою осіб – злочин, у якому брали 

участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої 

змови між собою або за попередньою змовою групою осіб. 

Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в 

його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і 

більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання 

для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних 

єдиним планом з розподілом функцій  учасників групи, 

спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім 

учасникам групи. Злочин визнається вчиненим злочинною 

організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним 

об’єднанням декількох осіб (три і більше), члени якого або 

структурні частини якого за попередньою змовою 

зорганізувалися для спільної діяльності з метою 

безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких 

злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи 

координації злочинної діяльності інших осіб, або 

забезпечення функціонування як самої злочинної організації, 

так і інших злочинних груп. Співучасники підлягають 

кримінальній відповідальності. 

 Злочином невеликої тяжкості вважається злочин, за який 

передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
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не більше двох років або інше менш суворе покарання 

(незаконне розголошення лікарської таємниці, випуск або 

реалізація недоброякісної продукції). 

 Злочини проти миру та людства – протиправні діяння, що 

загрожують основам існування націй і держав, їх 

прогресивному розвитку і мирному міжнародному 

спілкуванню. 

 Злочином середньої тяжкості визнається злочин, за який 

передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

не більше десяти років (незаконне рубання лісу, наруга над 

могилою). 

 Злочин тяжкий – злочин, за який передбачене основне 

покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення волі на строк не більше десяти років. 

 Зміст договору – установлені ним права і обов’язки сторін.  

Зміст договору характеризується його умовами. Розрізняють 

істотні, типові і випадкові умови договору. 

 Зміст права власності – складається з правомочностей 

володіння, користування і розпорядження річчю (майном) 

власником. 

 Зміст цивільних правовідносин – суб’єктивні цивільні 

права та обов’язки. 
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 Змішана форма правління – форма правління, у якій 

поєднуються риси парламентської та президентської 

республіки (парламентсько-президентська, президентсько-

парламентська).  

  Знижена кредитна ставка – ставка, що застосовується при 

наданні кредитів сільськогосподарським підприємствам у 

режимі спеціального кредитування 

 Зобов’язання – це такі правові відносини, у силу яких одна 

сторона – кредитор – має право вимагати від другої сторони 

– боржника – що-небудь передати, надати в тимчасове 

користування, виконати ту чи іншу вимогу кредитора. 

 Зовнішні функції держави – державні функції, що 

здійснюються в процесі спілкування держави з іншими 

державами та міжнародними організаціями і в яких 

виявляється зовнішня політика. 

 

І 

 Ім’я фізичної особи –  це прізвище, власне ім’я та по 

батькові громадянина України, якщо інше не випливає із 

закону або звичаю національної меншини, до якої він 

належить. При здійсненні окремих цивільних прав фізична 

особа відповідно до закону може використовувати псевдонім 

(вигадане ім’я) або діяти без зазначення імені. 
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 Іміджмейкер - фахівець з технології створення 

привабливого образу (іміджу) політика, громадського діяча 

або громадської організації. 

 Іммігрант -  іноземець (чи особа без громадянства), який 

отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне 

проживання, або, перебуваючи в Україні на законних 

підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в 

Україні на постійне проживання. 

 Імміграційна віза – позначка у паспортному документі, що 

засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд 

в Україну для постійного проживання 

 Імміграція – це прибуття в Україну чи залишення в Україні 

у встановленому законом порядку іноземців та осіб без 

громадянства на постійне проживання. Дозвіл на імміграцію 

– рішення спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих 

йому органів, що надає право іноземцям та особам без 

громадянства на імміграцію. Дозвіл на імміграцію надається 

в межах квоти, тобто граничної кількості іноземців та осіб 

без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на 

імміграцію протягом календарного року. 

 Імперативний мандат – юридична форма взаємовідносин 

обраних членів представницького органу державної влади і 

тих, хто брав участь у виборах; тип депутатського мандату. 
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 Імперія – велика держава, що об’єднує кілька 

підпорядкованих центральній владі країн або народів 

(колоній), примусово інтегрованих у єдину систему 

політичних, економічних, соціальних і духовних 

взаємозв'язків. 

 Імпічмент – особливий порядок притягнення до 

відповідальності за грубі порушення закону посадових осіб; 

усунення Президента з поста на основі прийнятого 

парламентом за спеціальною процедурою рішення про його 

обвинувачення в учиненні державної зради або іншого 

злочину. 

 Індивідуальний акт – це акт, що містить конкретний 

державно-владний припис. 

 Індивідуальний житловий фонд – це сукупність житлових 

будинків (приміщень), які знаходяться в особистій і 

приватній власності. 

 Інкорпорація — вид систематизації нормативних актів, який 

полягає у зібранні їх у збірниках у певному порядку без 

зміни змісту. Критерії систематизації у цьому випадку такі: 

хронологічний або алфавітний порядок, напрям діяльності, 

сфера суспільних відносин, тематика наукового дослідження 

тощо. 

 Іноземці -  особи, які мають громадянство іноземних держав 

і не є громадянами України. 
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 Інтернет – всесвітня інформаційна система загального 

доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним 

простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеними 

міжнародними стандартами.  

 Інтернування  – умотивоване затримання однією державою 

громадян іншої держави, коли вони з якихось причин 

перебувають на її території, обмеження їхнього пересування 

й деяких інших прав.  

 Інформаційні агентства – зареєстровані як юридичні особи 

суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання 

інформаційних послуг. 

 Інформаційна культура юриста – це ступінь володіння 

належним обсягом інформації для забезпечення прав і свобод 

громадян, вміння одержати й ефективно реалізувати її у 

юридичній діяльності. 

 Інформаційна система – сукупність організаційних і 

технічних засобів для збереження та обробки інформації з 

метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

 Інформаційна продукція – матеріалізований результат 

інформаційної діяльності, призначений для задоволення 

потреб суб'єктів інформаційних відносин. 

 Інформаційно-аналітична діяльність – це специфічний 

різновид інтелектуальної, розумової діяльності людини, в 

процесі якої внаслідок певного алгоритму послідовних дій з 
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пошуку, накопичення, зберігання, обробки, аналізу 

первинної інформації утворюється нова, вторинна аналітична 

інформація у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, 

прогнозу тощо. 

 Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж – 

здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист 

від знищення, перекручення, блокування інформації, її 

несанкціонованого витоку або від порушення встановленого 

порядку її маршрутизації. 

 Інформаційно-телекомунікаційна система – сукупність 

інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі 

обробки інформації діють як єдине ціле.  

 Інформація –  будь-які відомості та/або дані, які можуть 

бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді. 

 Інформація конфіденційна  – це відомості, які знаходяться 

у володінні, користуванні або розпорядженні окремих 

фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням 

відповідно до передбачених ними умов. 

 Інформація таємна  –. це інформація, що містить відомості, 

які становлять державну та іншу передбачену законом 

таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, 

суспільству, державі. Порядок обігу таємної інформації та її 
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захисту визначається відповідними державними органами за 

умови додержання вимог, встановлених законом. 

 

К 

 Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів 

виконавчої влади. Який є відповідальним перед Президентом 

України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України. До складу Кабінету міністрів входять: Прем’єр-

Міністр України, Перший віце-прем’єр України, три віце-

прем’єр-міністри, міністри. 

 Казенне підприємство – державне підприємство, яке, згідно 

з законодавством України  не підлягає приватизації. 

 Канал мовлення – сукупність технічних засобів мовлення 

(кабельного, оптичного, радіозв'язку), призначених для 

розповсюдження теле- та/чи радіопрограм на територію, що 

визначається параметрами цих засобів, які забезпечують 

трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми. 

 Канал мовлення багатоканальної телемережі – частина 

ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує 

трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми. 

 Канонічне право – встановлені церквою норми права, які 

містяться в релігійних канонах; церковне право. 
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 Канал телевізійний – певна смуга частот, призначена для 

потреб телебачення і зазначена у плані використання 

радіочастотного ресурсу держави. 

 Карикатура – твір образотворчого мистецтва, який є 

творчою переробкою іншого правомірно-оприлюдненого 

твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу 

твору, що за своїм змістом має комічний, сатиричний 

характер або спрямовується на висміювання певних осіб або 

подій. 

 Кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-

який спосіб доступу до програми (передачі) організації 

мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом авторського 

права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів 

захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких 

технічних засобів захисту, в результаті чого зазначена 

програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб 

доступна без застосування технічних засобів захисту. 

 Категорії земель України – це землі, що  мають особливий 

правовий режим. Землі України за основним цільовим 

призначенням поділяються на такі категорії:а)землі 

сільськогосподарського призначення; б)землі житлової та 

громадської забудови; в)землі природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення; г)землі 

оздоровчого призначення; ґ)землі рекреаційного 
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призначення; д) землі історико-культурного призначення; 

е)землі лісогосподарського призначення; є)землі водного 

фонду; ж)землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадян чи юридичних осіб, можуть 

перебувати у запасі. 

 Кібернетика – наука про загальні закони одержання, 

зберігання, передавання й перетворення інформації у 

складних системах управління. 

 Кібернетична розвідка – комплекс заходів, спрямованих на 

систематичний та цілеспрямований пошук і добування 

інформації про об’єкти розвідки за допомогою засобів ЕОТ і 

ПЗ із ресурсів ІТС з їх подальшим нагромадженням, 

верифікацією та аналітичною обробкою, а також на 

оцінювання згідно з отриманою інформацією можливих 

загроз (ризиків) власному кіберпростору, виявлення ознак 

цих загроз та прогнозування їх можливого прояву, зокрема 

планування та здійснення при потребі впливу на кіберпростір 

ворогуючої сторони. 

 Кіберполіція (Департамент кіберполіції Національної поліції 

України) – міжрегіональний територіальний орган  

Національної поліції України, який входить до структури 

кримінальної поліції Національної поліції та відповідно до 
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законодавства України забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організовує та 

здійснює відповідно до законодавства оперативно-розшукову 

діяльність Спеціалізується на попередженні, виявленні, 

припиненні та розкритті кримінальних правопорушень, 

механізмів підготовки, вчинення або приховування яких, 

передбачає використання електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), телекомунікаційних та комп'ютерних 

інтернет-мереж і систем. 

 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична 

особа, яка незалежно від формального володіння має 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління 

або господарську діяльність суб’єкта інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення 

безпосередньо або через інших осіб, який здійснюється, 

зокрема, шляхом реалізації права володіння або 

користування всіма активами чи їх значною часткою, права 

вирішального впливу на формування складу, результати 

голосування, а також вчинення правочинів, які надають 

можливість визначати умови господарської діяльності, 

надавати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління, або яка має можливість 

здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого 

(через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією 
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особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними 

та/або юридичними особами часткою в суб’єкті 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

 Кодекс – кодифікований акт, який забезпечує детальне 

правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має 

структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, 

що певною мірою відображають зміст тієї чи іншої галузі 

права.  

 Кодифікація – вид систематизації нормативних актів, що 

мають спільний предмет регулювання, який полягає у їх 

змістовній переробці (усуненні розбіжностей і 

суперечностей, скасуванні застарілих норм) і створенні 

зведеного нормативного акта. Різновидами кодифікованих 

актів є кодекс, статут, положення. 

 Колективний договір – локальний акт, що регулює трудові, 

виробничі й соціально – побутові відносини і укладається 

між колективом найманих працівників і власником або 

уповноваженим ним органом. 

 Компетентний громадянин – це людина, яка відповідає 

суспільству, в якому живе, має належну освіту й досвід, бути 

здатною розв’язувати особисті та громадські проблеми, є 

повноправною й правомочною, відповідальною й 

небайдужою. 
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 Комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, 

цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, 

виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, 

які приводять його у дію для досягнення певної мети або 

результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і 

прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному 

кодах). 

 Комунальні телерадіоорганізації – створені органами 

місцевого самоврядування за участі територіальної громади у 

встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не 

менше половини акцій або часток статутного капіталу яких 

перебувають у комунальній власності. 

 Конвенція про права дитини – прийнятий 20 листопада 

1989 р. Генеральною Асамблеєю ООН документ, що має 

обов’язковий характер для держав, які її підписали. У цьому 

документі проголошено поважне ставлення до будь-якої 

дитини, необхідність створення всіх умов для її освіти, 

виховання, розвитку. Даний документ має важливий 

принцип: дитина має право знати свої права. 

 Консенсус – відсутність у сторін, що домовляються, 

заперечень проти пропозицій, висунутих під час переговорів. 

 Консолідація – вид систематизації, метою якого є усунення 

непомірно великої кількості нормативних актів, які мають 

однаковий предмет регулювання. Результатом консолідації є 
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уніфікація нормативного матеріалу, створення в системі 

законодавства однорідних груп нормативних актів. 

 Консорціум – тимчасове добровільне об'єднання, створюване 

підприємствами або банками для розв’язання конкретних 

завдань щодо реалізації великих цільових програм і проектів. 

Після виконання завдань, для розв’язання яких було створено 

консорціум, він припиняє свою діяльність. 

 Конституційна відповідальність –  особливий вид 

юридичної відповідальності, що настає за вчинення 

конституційного правопорушення. 

 Конституційна монархія – форма правління, за якої монарх 

здійснює владу у межах, встановлених конституцією. 

 Конституційний лад – система соціальних, економічних та 

політико-правових відносин, які встановлюються та 

охороняються конституцією. 

 Конституційний Суд – спеціальний судовий орган, на який 

покладено контроль за дотриманням Конституції, за 

відповідність їй усіх інших нормативних актів. 

 Конституційні обов’язки громадян України – 

громадянські (особисті, фізичні), політичні, економічні, 

соціальні та культурні права. 

 Конституційні принципи правового статусу особи 

відображені в Конституції головні ідеї, покладені в основу 

вмісту й умов реалізації прав та обов'язків людини в державі. 
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 Конституційно-правові відносини – суспільні відносини, 

що врегульовані нормами конституційного права. 

 Конституціоналізм – принцип соціального та правового 

співіснування людей у демократичному суспільстві, 

побудованому на засадах демократичної конституції. 

 Конституція – основний закон держави, в якому 

регламентуються найважливіші відносини у сферах 

державного устрою, організації та функціонування органів 

держави, правового статусу особи. Цей документ закріплює 

основні права, свободи та обов’язки громадян, основи 

державного ладу, основи будови держави, визначає, як 

утворюються та діють органи влади. Конституція нашої 

держави складається з преамбули (вступ основної частини, 

яка охоплює тринадцять розділів, прикінцевих положень 

(розділ ХІV) та перехідних положень (розділ ХV), загалом – 

зі 161 статті. Конституція України  була прийнята 28 червня 

1996 року. Конституцією закріплюється право кожної 

людини на життя, працю, власність, освіту, медичне 

обслуговування, свободу віросповідання, свободу слова, 

право обирати й бути обраним до органів влади та інші.  

 Конфедерація – союз суверенних держав, які, зберігаючи 

незалежність свого існування, об’єдналися для досягнення 

певних цілей (політичних, дипломатичних, військових тощо). 
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 Конфіскація – примусове, безоплатне вилучення у власність 

держави всього або частини майна, що є особистою 

власністю засудженого. Конфіскація майна може бути 

призначена тільки у випадках, передбачених Кримінальним 

кодексом. Конфіскації підлягають: майно, що є особистою 

власністю засудженого, його частка у спільній власності, 

акції, вклади в банках тощо. Конфісковане майно переходить 

у власність держави безоплатно. 

 Конфіскація земельної ділянки. Земельна ділянка може 

бути конфіскована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановлених законом. 

 Конфлікт  – зіткнення протилежно спрямованих цілей, 

інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів чи суб’єктів 

взаємодії. Основою конфлікту є конфліктна ситуація, що 

передбачає суб’єктів конфлікту та об’єкт. Проте для 

розвитку конфлікту потрібен інцидент, коли одна зі сторін 

починає діяти, утискуючи інтереси іншої. Якщо протилежна 

сторона відповідає тим самим, то конфлікт із потенційного 

переростає в актуальний і далі може розвиватися як прямий 

або опосередкований, конструктивний стабілізуючий чи 

неконструктивний. 

 Корпорація – договірне об'єднання створене на основі 

поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів 

підприємств, що об’єдналися з делегуванням ними окремих 
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повноважень централізованого регулювання діяльності 

кожного з  учасників органам управління корпорації. 

 Крайня необхідність – це нанесення шкоди майну з метою 

попередження більших негативних наслідків. 

 Кримінальна відповідальність –  це правовий наслідок, 

результат застосування норм кримінального права, 

засудження від імені держави  особи, що визнана винною у 

вчиненні злочину. Кримінальна відповідальність встановлена 

законодавством як правовий наслідок злочину і полягає у 

накладенні судом на особу, визнану винною  у скоєнні 

злочину, певних позбавлень особистого і майнового 

характеру (позбавлення волі, накладення штрафу та ін.). До 

кримінальної відповідальності призводять діяння та вчинки, 

визнані злочином. 

 Кримінальна відповідальність неповнолітніх має такі 

особливості: кримінальній відповідальності підлягають 

неповнолітні особи, яким на час здійснення злочину 

виповнилося 16 років; кримінальна відповідальність за 

найтяжчі злочини (вбивство, зґвалтування та ін.) настає з 14 

років. До молодих правопорушників не застосовується 

кримінальна відповідальність за поширені, але не особливо 

небезпечні злочини. 

 Кримінальна розвідка – форма внутрішньої розвідки, вид 

діяльності державних органів, спеціально створених для 
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боротьби з організованою злочинністю, яка здійснюється 

шляхом використання системи розвідувальних, пошукових, 

інформаційно-аналітичних заходів, у т.ч. із застосуванням 

оперативних та оперативно-технічних засобів, спрямованих 

на своєчасне запобігання, виявлення і нейтралізацію 

реальних та потенційних загроз національним інтересам 

держави від організованої злочинності, поширення корупції 

в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики 

 Кримінальне покарання –  примусовий захід, який 

застосовується від імені держави за вироком суду до особи, 

визнаної винною у скоєнні злочину, і полягає у 

передбаченому законом обмеженні прав і свобод цієї особи. 

Покарання –  це реакція суспільства у відповідь на 

здійснення злочину. 

 Кримінальне право – галузь права України, яка представляє 

собою сукупність правових норм, що визначають 

злочинність та караність суспільно небезпечних діянь. 

 Кримінальний кодекс України – джерело кримінального 

права. Він був прийнятий 5 квітня 2001 р. і набрав чинності з 

1 вересня 2001 р. Кримінальний кодекс містить Загальну та 

Особливу частини, які поділяються на розділи і статті 

(всього 447 статей). 

 Кримінальний процес –  охорона прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, швидке і повне розкриття 
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злочинів, викриття винних та забезпечення правильного 

застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, 

був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не 

був покараний. 

 Кримінально-процесуальний кодекс – кодифікований 

закон, що визначає порядок  кримінального провадження на 

території України, ухвалений   Верховною Радою України 13 

квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року. 

 Криптографічний захист інформації – вид захисту 

інформації, що реалізується шляхом перетворення 

інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з 

метою приховування/відновлення змісту інформації, 

підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо. 

 Ксенофобія – нав’язливий страх перед незнайомими 

особами; ненависть, нетерпимість до кого-небудь,чого-

небудь чужого, незнайомого. 

 Культурні права людини та громадянина  –  право на 

освіту, технічну, художню та наукову творчість, право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, право 

на використання здобутків культури та мистецтва тощо. 

 

Л 

 Ланцюг володіння корпоративними правами – 

інформація про склад засновників, учасників, акціонерів 
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суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення, що включає дані про засновників, учасників, 

акціонерів першого і кожного наступного рівня володіння 

корпоративними правами суб’єкта інформаційних послуг у 

сфері телебачення і радіомовлення.  

 Ліцензіат (власник ліцензії) – юридична або фізична особа, 

якій Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення видала відповідну ліцензію. 

 Ліцензійні вимоги – кваліфікаційні, організаційні, технічні, 

технологічні, фінансово – економічні, особливі вимоги до 

телерадіоорганізацій, які мають на меті отримання ліцензії на 

мовлення. 

 Ліцензія на мовлення – документ державного зразка, який 

видається Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата 

відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, 

використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали 

багатоканальних телемереж. 

 Ліцензія провайдера програмної послуги – документ 

державного зразка, який видається Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує 

право ліцензіата надавати програмні послуги з 

використанням ресурсу багатоканальних телемереж. 
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 Лобі – представники фінансових, промислових корпорацій, 

військових структур, окремих соціальних і національних 

верств населення, які прагнуть впливати на законодавчі 

органи або окремих їхніх членів – державних чиновників – з 

метою прийняття або відхилення тих чи інших рішень, 

надання бюджетних асигнувань, отримання державних посад 

в інтересах певних політичних чи бізнесових кіл, окремих 

регіонів тощо. 

 Логотип (фірмовий, торговий знак) – будь-яка комбінація 

позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, 

комбінації кольорів), які придатні для вирізнення ефірного 

часу однієї телерадіоорганізації від іншої. 

 Локальний правовий акт – правила поведінки, що прийняті 

в установленому законом порядку на підприємстві (в 

установі, організації) і діють у його межах. 

 Лояльність – ознака громадянськості, що полягає у визнанні 

людьми чинних законів, у згоді перебувати в межах 

законності, у вмінні дотримуватися встановлених норм, 

правил, вимог та постанов влади. 

 

М 

 Майнові права – це суб’єктивні права учасників правовід-

носин, які пов’язані з володінням, користуванням і 

розпорядженням майном, а також з тими матеріальними 
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вимогами, які виникають з приводу розподілу і обміну 

майна. 

 Майнові права подружжя –  виникають у подружжя щодо 

одне одного після укладення шлюбу, являють собою права 

щодо майна, яке наживається у шлюбі; право 

непрацездатного чоловіка (жінки) на аліменти; права, що 

виникають у зв’язку з укладеними у подружжі майновими 

договорами (дарування, позики, купівля-продажу), та ін. 

 Мале підприємство – підприємство, в якому 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік не 

перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції за цей же період не перевищує суми, еквівалентної 

п’ятистам тисячам  євро за середньорічним курсом  

Національного банку України щодо гривні. 

 Маркетинговий період – проміжок часу, що розпочинається 

з місяця, у якому починає поставлятися 

(продаватися)окремий вид продукції рослинництва 

відповідного врожаю, та закінчується останнім числом 

місяця, що передує місяцю, в якому починає поставлятися 

(продаватися) такий самий вид продукції рослинництва 

наступного врожаю. Для інших видів сільськогосподарської 

продукції м. п. дорівнює одному бюджетному (фінансовому) 

року. 
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 Материнство – правове становище жінки у зв'язку з 

народженням, утриманням і вихованням дітей. 

 Матеріальна відповідальність – зобов'язання однієї 

сторони (робітника) трудового договору відшкодувати 

шкоду, заподіяну іншій стороні (підприємству, установі, 

організації) у результаті порушення покладених на неї 

трудових обов'язків. Види: обмежена, повна, підвищена. 

 Матеріальна відповідальність працівника – обов'язок 

відшкодувати збиток, заподіяний підприємству, організації. 

 Мережа мовлення – сукупність визначених ліцензією на 

мовлення каналів мовлення, телемереж, радіочастот, 

супутників, які використовуються мовником для 

розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач. 

 Мережна розвідка – комплекс заходів, спрямованих на 

систематичний та цілеспрямований пошук і добування 

інформації про ІТС об’єкта розвідки, їхні ресурси, засоби 

захисту, пристрої та ПЗ, що в них використовується, уразливі 

місця та межі проникнення, а також на подальше вивчення 

цих даних та їх обробку. 

 Механізм держави – система державних організацій, які 

забезпечують реалізацію функцій держави. 

 Мито – прямий податок, який накладається на товари, що 

переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи 
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транзит і який включається до ціни товарів та сплачується за 

рахунок кінцевого споживача. 

 Міжбанківський валютний ринок України – сукупність 

відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між 

суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у 

тому числі банками-нерезидентами), між суб'єктами ринку і 

Національним банком, а також Національним банком і його 

клієнтами. 

 Міжнародне право – сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні відносини між суб'єктами 

міжнародного співробітництва. 

 Міжнародний договір – угода двох або більше держав щодо 

встановлення, зміни або припинення взаємних прав і 

обов'язків у відносинах різного роду. 

 Міжнародні механізми захисту прав людини – система 

міжнародних органів і організацій, що діють задля 

здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини 

або їх поновлення у випадках порушення. Міжнародні 

органи та організації, що захищають права людини, мають 

реальний вплив на уряди країн; їх рішення обов'язкові для 

визнання; вони привертають увагу міжнародного 

співтовариства до порушень прав людини. 
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 Міжнародно-правові стандарти  прав людини є 

такі:Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 

1948р. Генеральною асамблеєю ООН; Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права, 1966 р.; Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні та культурні права, 1966 р.; 

Декларація прав дитини, прийнята 20 листопада 1959 р.; 

Пекінські правила, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН 

10.12.1985 р.; Конвенція про права дитини,прийнята 20 

листопада 1989 р.  

 Міжнародний тероризм – здійснювані у світовому чи 

регіональному масштабі терористичними організаціями, 

угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів 

окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно 

небезпечні насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, 

захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи 

загрозою їх життю і здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою 

зруйнування важливих народногосподарських об'єктів, 

систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи 

загрозою 

 Мінімальна заробітна плата – законодавчо встановлений 

розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, 

нижче якого не може проводитись оплата за виконану 

працівником місячну погодинну норму праці (обсяг робіт). 
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Заробітна плата підлягає індексації у встановленому 

законодавством порядку. 

 Міністерство – головний орган у системі центральних 

органів виконавчої влади, який забезпечує впровадження 

державної політики у визначеній сфері діяльності. 

 Місце перебування фізичної особи –  адміністративно-

територіальна одиниця, на території якої особа проживає 

строком менше шести місяців на рік. 

 Місце проживання фізичної особи – житловий будинок, 

квартира, інше приміщення, придатне для проживання в 

ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному 

пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно 

або тимчасово. Фізична особа може мати кілька місць 

проживання. Місцем проживання фізичної особи, яка не 

досягла десяти років, є місце проживання її батьків 

(усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, 

опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи 

закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. Місцем 

проживання фізичної особи у віці від десяти до 

чотирнадцяти років є місце проживання її батьків 

(усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, 

опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи 

закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона проживає, 

якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між 
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дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або 

організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. У разі 

спору місце проживання визначається органом опіки та 

піклування або судом. Фізична особа, яка досягла 

чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. Місцем 

проживання недієздатної особи є місце проживання її 

опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка 

виконує щодо неї функції опікуна. 

 Місцеве самоврядування – право певної територіальної 

громади (мешканців села, кількох сіл, селища або міста) 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції й законів України.  

 Місцеві державні адміністрації – місцеві органи виконавчої 

влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі і 

входять до системи органів виконавчої влади. Склад 

місцевих державних адміністрацій формують голови 

місцевих державних адміністрацій, які призначаються на 

посаду і звільняються з посади Президентом України за 

поданням Кабінету Міністрів України. Місцеві державні 

адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними районними чи 

обласними радами. 



 

 89 

 Мобільність вертикальна – висхідне чи низхідне 

переміщення індивідів чи груп в системі соціальної 

стратифікації суспільства. 

 Мобільність внутрішньогенераційна (внутрішньо-

поколінна) – рух людини між різними позиціями в соціальній 

структурі суспільства упродовж індивідуальної життєвої 

кар’єри. 

 Мобільність горизонтальна – переміщення індивідів чи 

груп, що не впливає на зміну позицій у системі соціальної 

стратифікації суспільства. 

 Мобільність міжгенераційна (інтеграційна, між-поколінна) 

– зміна соціального статусу, стратифікаційної чи класової 

належності дітей порівняно з поколінням батьків. 

 Мобільність соціальна – рух індивідів чи груп між 

позиціями в соціальній структурі суспільства. 

 Мовлення (телерадіомовлення) – створення 

(комплектування та/або пакетування) і розповсюдження 

програм, пакетів програм, передач з використанням 

технічних засобів телекомунікацій для публічного 

приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів 

у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних 

засадах. 

 Мовник (теле- чи радіо) – суб'єкт господарювання, який 

створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи 
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радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у відкритому 

або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів 

шляхом трансляції та ретрансляції для приймання їх 

споживачами. 

 Мовлення (телерадіомовлення) – створення 

(комплектування та/або пакетування) і розповсюдження 

програм, пакетів програм, передач з використанням 

технічних засобів телекомунікацій для публічного 

приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів 

у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних 

засадах. 

 Монархія - форма державного правління, за якої вища 

державна влада зосереджується (повністю або частково) в 

руках однієї особи - монарха й передається як спадщина 

представникам правлячої династії.    

  Моніторинг аграрного ринку – система спостереження, 

збирання,   оброблення, передавання, зберігання та аналізу 

інформації на аграрному ринку про попит і пропозицію на 

сільськогосподарську продукцію протягом маркетингового 

періоду окремих видів сільськогосподарської продукції 

 Мораль – одна з форм суспільної свідомості; система 

поглядів та уявлень, норм і оцінок,  що регулюють поведінку 

людей. 
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 Моральна автономія – можливість вільного й 

неупередженого самовизначення людини відповідно до її 

власного розуміння щастя й добра. 

 Моральна шкода – одноразове відшкодування особі 

грішми, іншим майном або в інший спосіб внаслідок 

порушення її прав. Моральна шкода полягає: у фізичному 

болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних 

стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 

близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична 

особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням 

майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а 

також ділової репутації фізичної або юридичної особи. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової 

шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з 

розміром цього відшкодування. 

 

Н 

 Надання повної цивільної дієздатності. Повна цивільна 

дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 

років і працює за трудовим договором, а також 

неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком 

дитини. Надання повної цивільної дієздатності провадиться 
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за рішенням органу опіки та піклування за заявою 

заінтересованої особи за письмовою згодою батьків 

(усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої 

згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за 

рішенням суду. 

 Надзвичайний і воєнний стан – особливий правовий 

режим, який може тимчасово вводитись в країні чи окремих 

її місцевостях  при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру не нижче 

загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести 

до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю 

і здоров'ю громадян або при спробі захоплення державної 

влади чи зміни конституційного ладу країни шляхом 

насильництва, передбачає надання органам державної влади 

чи командуванню або органам місцевого самоврядування 

повноважень, щоб відвернути загрозу і забезпечити безпеку і 

здоров'я громадян. 

 Надурочні роботи – роботи, виконані у встановленому 

порядку понад встановлену  тривалість робочого дня, 

оплачуються за погодинною системою в подвійному розмірі 

годинної ставки. 

 Напівпрезидентська (змішана) республіка – форма 

республіканського правління, за якої президент обирається 

народом, але парламентові надаються певні повноваження 
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щодо контролю за діяльністю президента під час формування 

уряду та здійснення виконавчої влади. 

 Народний суверенітет - повновладдя народу, здійснення 

ним своєї невід'ємної та неподільної влади самостійно й 

незалежно від будь-яких інших соціальних сил. 

 Народність - спільність людей, які проживають на одній 

території, поєднані спільною мовою, особливостями 

психічного складу, культури і способу життя та іншими 

загальними цінностями, що закріплені у звичаях, традиціях 

та інших соціальних нормах. 

 Населення - сукупність людей, що проживають на певній 

території, здійснюють свою життєдіяльність у межах 

адміністративної чи політичної одиниці. 

 Наука кримінального права – частина юридичної науки, 

одна із галузей суспільних  наук. Її змістом є злагоджена 

система кримінально – правових поглядів, ідей, уявлень і 

понять про злочин і покарання.  

 Національна безпека – захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за 

якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 

потенційних загроз національним інтересам у сферах 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, 
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охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та 

інноваційної політики, культурного розвитку населення, 

забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, 

соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-

комунального господарства, ринку фінансових послуг, 

захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних 

паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та 

підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 

інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та 

валютної політики, захисту інформації, ліцензування, 

промисловості та сільського господарства, транспорту та 

зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та 

енергозбереження, функціонування природних монополій, 

використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних 

копалин, захисту екології і навколишнього природного 

середовища та інших сферах державного управління при 

виникненні негативних тенденцій до створення потенційних 

або реальних загроз національним інтересам. 

 Національний банк України (НБУ) – особливий 

центральний орган державного управління, проводить єдину 

державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, 

зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські 

розрахунки, координує діяльність банківської системи в 

цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют 
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інших країн. Національний банк визначає вид грошових 

знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. 

Національний банк України зберігає резервні фонди 

грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні 

запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції 

з ними. Національний банк України встановлює порядок 

визначення облікової ставки та інших відсоткових ставок за 

своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних 

банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання 

банківських операцій, встановлює банкам та іншим 

фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового 

резервування коштів. 

 Національний суверенітет - повновладдя нації у вирішенні 

всіх питань свого національного життя. 

 Національні інтереси – життєво важливі матеріальні, 

інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як 

носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, 

визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких 

гарантує державний суверенітет України та її прогресивний 

розвиток. 

 Національні меншини – національні групи, які не є 

українцями за національністю, виявляють почуття 

національного самоусвідомлення та спільності між собою, 

що мешкають на території України. 
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 Національна поліція України – центральний 

орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічного порядку та громадської 

безпеки. Діяльність Національної поліції спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ  згідно із законом. Поліція призначена для 

захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян України, 

іноземних громадян, осіб без громадянства; для протидії 

злочинності, охорони громадського порядку, власності та для 

забезпечення громадської безпеки. В межах своєї 

компетенції керівництво діяльністю поліції 

здійснюють Президент України безпосередньо або через 

Міністра внутрішніх справ, керівники територіальних 

органів Міністерства внутрішніх справ і керівники 

підрозділів поліції. 

 Нація – спільність людей, які проживають на одній 

території, зв'язані загальними економічними відносинами, 

спільною мовою, культурою, одним законодавством, 

національними інтересами, митними кордонами та іншими 

ознаками. 

 Ненормований робочий день – встановлюється для певної 

категорії працівників, праця яких визначається як тривалістю 

робочого часу, так і обсягом виконання завдань чи функцій. 
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 Необхідна оборона – є вимушеним спричиненням шкоди 

тому, хто посягає, при правомірному захисті право 

охоронюваних інтересів особи, суспільства чи держави від 

суспільно небезпечного посягання. 

 Непереборна сила – надзвичайні і невідворотні обставини за 

даних умов здійснення господарської діяльності; надзвичайні 

обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна 

та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових 

приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне 

зараження, інші надзвичайні та невідворотні події), які не 

можуть бути передбачені сторонами під час укладення 

відповідного договору та в разі виникнення яких неможливо 

вжити відповідних заходів. Виникнення цих явищ не 

залежить від волі, свідомості і бажання як конкретного 

суб'єкта, так й інших людей. 

 Неписана Конституція – сукупність несистематизованих 

законів, судових прецедентів та звичаїв, які фактично 

закріплюють певний державний лад у державі, проте не 

проголошені формально її основним законом. Неписану 

конституцію мають Велика Британія, Нова Зеландія, Ізраїль. 

 Неплатоспроможність – неспроможність суб’єкта 

підприємницької діяльності виконати після настання 

встановленого строку сплати грошових зобов’язань перед 

кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також 
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виконати зобов’язання щодо сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 

податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через 

відновлення платоспроможності. 

 Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Фізична особа у віці 

від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право: 1) 

самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією 

або іншими доходами; 2)самостійно здійснювати права на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом; 3) бути учасником (засновником) 

юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або 

установчими документами юридичної особи; 4) самостійно 

укладати договір банківського вкладу (рахунку) та 

розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я 

(грошовими коштами на рахунку). 

 Неповний робочий день встановлюється за угодою між 

працівником і власником.  

 Неповнолітні у трудових відносинах –  особи, що не 

досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах 

прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі 

охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших 

умов праці неповнолітні користуються пільгами, 

встановленими законодавством України.  
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  Непрямі вибори – процедура формування певного 

представницького органу чи обрання посадової особи, 

відповідно до якої виборці подають свої голоси не 

безпосередньо за кандидатів на виборну посаду, а за 

виборців другого ступеня – виборщиків, які й проводять 

остаточне обрання від імені виборців. 

 Неустойка –  це грошова сума або інше майно, яке боржник 

у разі порушення зобов’язання повинен передати кредитору. 

Виділяються дві форми неустойки – пеня і штраф. 

 Норма права – формально визначене, сформульоване чи 

санкціоноване державою загальнообов'язкове правило 

поведінки загального характеру, реалізація якого 

забезпечується державним примусом. 

 Нормативний інститут – система взаємопов'язаних і 

взаємодоповнюючих за своїм змістом нормативних приписів, 

що регулюють певний вид суспільних відносин. 

 Нормативно-правовий акт - офіційний письмовий 

документ компетентного державного органу, в якому 

закріплюються правила поведінки загального характеру, що 

забезпечуються державним примусом. 

 Норми корпоративні (норми організацій) – правила 

поведінки, що встановлюють організації або які склалися в 

організаціях і поширюються на їх членів. Корпоративні 

норми регулюють відносини усередині даної організації, 
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порядок її діяльності, взаємини осіб, що входять до її складу. 

Вони можуть бути виражені у статутах, положеннях, 

рішеннях таких організацій. 

 Норми моралі – правила, що складаються відповідно до 

уявлень людей про добро і зло, справедливість та 

несправедливість, честь і безчестя тощо, тобто відповідно до 

моральних уявлень. Норми моралі пропонують ідеал 

поведінки людини, а виконання їх забезпечується совістю 

людини і тиском суспільної думки. Моральні норми 

відіграють важливу роль у житті суспільства. Це і сімейні 

відносини, це і поведінка у громадському транспорті тощо. 

 Норми праці – норми виробітку,  часу, обслуговування, 

чисельності – встановлюються для працівників відповідно до 

досягнутого рівня техніки, технології, організації 

виробництва і праці. 

 Норми релігійні – правила поведінки, що містяться у тих чи 

інших релігійних вченнях. 

 Норми соціальні – правила, які регулюють відносини між 

людьми, їх об’єднаннями. Вони встановлюють межі 

дозволеної за тих ти інших обставин поведінки або дії. 

Найхарактернішою спільною ознакою соціальних норм є 

нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, 

тобто вказують, як варто поводитися у тій чи іншій ситуації; 

по-друге, вони є правилами загального характеру, для них 
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характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, і 

адресуються вони всім, хто може опинитись у визначених 

соціальними нормами умовах. Соціальні норми поділяються 

на такі групи: норми моралі, звичаї, корпоративні норми і 

норми права. 

 Норми технічні – правила, які регулюють відносини між 

людиною і природою чи технікою. 

 Нотаріат - система органів і посадових осіб, на яких 

покладено обов'язок посвідчувати безперечні права й факти, 

що мають юридичне значення, а також виконувати інші 

нотаріальні дії з метою надання цим правам і фактам 

юридичної вірогідності. 

 Нотаріус — професійний юрист, основною функцією якого є 

виконання нотаріальних дій. Нотаріальні дії в Україні 

засвідчують нотаріуси, що працюють у державних 

нотаріальних конторах, або ті, які займаються приватною 

нотаріальною практикою. Державні й приватні нотаріуси 

виконують, в основному, однакові нотаріальні дії: 

засвідчують угоди, для яких законодавством установлена 

обов’язкова нотаріальна форма (договори, заповіти, 

доручення); видають свідоцтва про право власності на частку 

у спільному майні подружжя; свідчать вірність копії 

документів і виписок з них, дійсність підпису й вірність 

перекладу; засвідчують різні факти (перебування 
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громадянина в певному місці й та ін.). Окрім означеного, 

державні нотаріуси виконують низку додаткових 

нотаріальних дій, пов’язаних зі спадкуванням: засвідчують 

заповіти, видають свідоцтва про право на спадщину й 

вживають заходів щодо охорони спадкоємного майна.  

 

О 

 Об’єднання громадян –  добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для 

спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

 Об’єкт правопорушення – це суспільні відносини, яким 

завдається шкода.  Об’єктом правопорушення не є викрадені 

речі, заборговані гроші чи підроблені документи. Ним 

завжди виступає порушене суб’єктивне право: право 

власника на володіння майном, право кредитора чи продавця 

на одержання грошей, право держави на здійснення 

державного управління тощо. 

 Об’єктами земельних відносин є землі в межах території 

України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на 

земельні частки (паї). 

 Об’єкти права інтелектуальної власності:літературні та 

художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних 

(бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі 

(програми)   організацій мовлення; наукові відкриття; 
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винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські 

пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні 

(фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні 

таємниці. 

 Об’єкти права власності – різноманітні об’єкти цивільних 

прав, а саме: земельні ділянки, рухоме та нерухоме майно, 

майнові права, гроші, цінні папери, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, природні ресурси. 

 Об’єкти правовідносин – матеріальні або нематеріальні 

блага, з приводу яких виникають  правовідносини. 

 Об’єкти цивільних правовідносин – речі, у тому числі 

гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати 

робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, інформація, а також інші матеріальні і 

нематеріальні блага. Особливим об’єктом цивільних прав 

виступають тварини. На них поширюється правовий режим 

речі, крім випадків, установлених законом. 

 Обвинувачений і його права. Обвинуваченим є особа, щодо 

якої винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. 

Після призначення справи до судового розгляду 

обвинувачений називається підсудним. Обвинувачений має 

право: знати, в чому його обвинувачують; давати показання з 
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пред’явленого йому обвинувачення або відмовитися давати 

показання і відповідати на запитання; мати захисника і 

побачення з ним до першого допиту; подавати докази; 

заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення 

досудового слідства або дізнання з усіма матеріалами 

справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої 

інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і рішення 

особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та 

суду, а за наявності відповідних підстав – на забезпечення 

безпеки. 

 Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – 

юридична особа, створена власниками для сприяння 

використанню їхнього власного майна та управління, 

утримання і використання неподільного та загального майна. 

 Об'єкт оподаткування  –  обігові кошти з продажу 

продукції, товарів, робіт і надання послуг. 

 Обіг продукції сексуального характеру – виготовлення 

(виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої 

продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого 

правочину, ввезення, вивезення та транзит через територію 

України, поштова пересилка продукції сексуального 

характеру. 

 Обліковий запис – формалізований згідно зі стандартами 

мережі Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні 
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(комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, 

що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) 

на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до 

частини каталогів і програмного забезпечення 

комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого 

доступу, що надають можливість володільцю облікового 

запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) 

інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту 

або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти 

функціонування такого веб-сайту або його частини в межах 

облікового запису. 

 Обмежені речові права на чуже майно–право володіння 

чужим майном, сервітут, суперфіцій, емфітевзис. 

 Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Суд 

може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо 

вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на 

її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 

керувати ними. Суд може обмежити цивільну дієздатність 

фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, 

наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим 

ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за 

законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне 

становище. 
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 Обов’язки батьків щодо своїх дітей:виховувати своїх дітей, 

піклуватися про стан їхнього здоров’я, про фізичний, 

психічний, духовний і моральний розвиток; забезпечити 

набуття дітьми загальної середньої освіти; забезпечити дітей 

харчуванням, житлом, одягом, медичним обслуговуванням; 

захищати їх права та інтереси, у тому числі і в суді. 

 Обов'язок (юридичний)  – передбачені правом міра й вид 

необхідної поведінки суб'єкта. 

 Обставини, що виключають юридичну відповідальність: 

необхідна оборона (наприклад, самозахист), застосування 

сили під час затримання злочинця, випадок крайньої 

необхідності, фізичний або психічний примус, заподіяння 

шкоди без вини, виконання наказу керівника. 

 Обставини, що обтяжують покарання – різноманітні 

об'єктивні та суб'єктивні чинники, що стосуються особи 

винного та вчиненого ним злочину, які хоча й не впливають 

на кваліфікацію, проте підвищують суспільну небезпечність 

злочинного діяння і злочинця, впливають на суворість 

вироку у бік його посилення. 

 Обставини, що пом’якшують покарання – це різноманітні 

об'єктивні та суб'єктивні чинники, що стосуються особи 

винного та вчиненого ним злочину, які хоча не впливають  на 

кваліфікацію, але зменшують суспільну небезпечність 
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злочинного діяння і злочинця, тим самим впливають на 

вирок, пом’якшуючи його. 

 Обробка інформації в системі – виконання однієї або 

кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, 

перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, 

приймання, отримання, передавання, які здійснюються в 

системі за допомогою технічних і програмних засобів. 

 Обшук – у кримінальному процесі слідча дія, що 

проводиться з метою розшуку і примусового вилучення 

знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним 

шляхом, інших предметів і документів, які мають значення 

для встановлення істини у справі, а також розшуку злочинця, 

що переховується. 

 Оголошення фізичної особи померлою.  Фізична особа 

може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її 

постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала 

безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають 

підставу припускати її загибель від певного нещасного 

випадку, – протягом шести місяців; Фізична особа, яка 

пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути 

оголошена судом померлою після спливу двох років від дня 

закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин 

справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до 
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спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. 

Фізична особа, яка пропала безвісті за обставин, що 

загрожували їй смертю або дають підстави припустити її 

загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з 

воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її 

вірогідної смерті. 

 Ознаки злочину –  протиправність, суспільна небезпечність, 

винність, кримінальна караність. 

 Омбудсмен – посадова особа парламенту, яка наглядає за 

законністю дій державних органів та дотриманням праві 

свобод людини. В Україні – Уповноважений з прав людини. 

 ООН - міжнародна організація із захисту прав людини. 

Членами ООН є майже всі держави світу, а однією з 

основних цілей її діяльності, відповідно до Статуту, є 

«утвердження віри в основні права людини, у гідність і 

цінність людської особистості». 

 Опікун – це людина, яка піклується про дитину, що залишилася 

без батьківського піклування, до досягнення нею 14 років.  

 Оплата праці додаткова – понад основну оплату 

заохочувальна винагорода, що видається працівникові в 

заздалегідь передбачених розмірах за вироблену 

сільськогосподарську продукцію з урахуванням її кількості 

та якості (одержання понадпланового врожаю, за 

винахідливість, трудові успіхи тощо).  



 

 109 

 Оплата праці основна – винагорода, яку одержує працівник 

сільськогосподарського підприємства залежно від кількості 

та якості вкладеної ним суспільно корисної праці та її 

результатів відповідно до систем оплати праці, тарифних 

ставок,відрядних розцінок, посадових окладів, а також 

надбавок і доплат у розмірах, встановлених відповідними 

правовими актами. 

 Органи дізнання: міліція; податкова міліція; органи безпеки; 

командири військових частин, з’єднань, начальники військових 

установ; митні органи; начальники виправно – трудових 

установ, слідчих ізоляторів, лікувально – трудових 

профілакторіїв і виховно – трудових профілакторіїв; органи 

державного пожежного нагляду; органи охорони держкордону; 

капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні. 

 Органи досудового слідства – органами досудового 

слідства є  слідчі прокурори, слідчі  органів внутрішніх 

справ, слідчі податкової міліції і слідчі органів безпеки. 

 Органи, що здійснюють захист екологічних прав 

громадян – ради народних депутатів, державні органи 

управління в галузі охорони природного середовища, суди. 

 Ордер на житлове приміщення – адміністративний акт 

індивідуального характеру виконкому місцевої ради, у якому 

вказується кому він виданий, з якої кількості осіб складається 
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сім’я громадянина, який отримав квартиру, її площа та адреса, 

дата і номер рішення виконкому  та дата видачі ордера. 

 Оренда землі – засноване на договорі строкове платне 

володіння і користування земельною ділянкою, необхідною 

орендареві для проведення підприємницької та інших видів 

діяльності. 

 Особа – людина, як суб’єкт, що має індивідуальні й інші 

ознаки та усвідомлює себе членом спільності подібних до 

себе суб’єктів. 

 Особи, які не можуть перебувати у шлюбі. У шлюбі між 

собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої 

лінії споріднення (батьки й діти, у тому числі всиновлені); 

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра (повнорідними 

є брати й сестри, які мають спільних батьків; 

неповнорідними є брати й сестри, які мають спільну матір 

або спільного батька); двоюрідні брати та сестри, рідні тітки, 

дядьки та племінники, племінниці. За рішенням суду може 

бути надано право на шлюб між рідною дитиною 

всиновлювача та всиновленою ним дитиною, а також між 

дітьми, які були всиновлені. 

 Особисте селянське господарство  можуть мати громадяни 

на праві власності та орендувати земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства; іноземні 

громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні 
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ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

умовах оренди; Використання земель особистого 

селянського господарства здійснюється відповідно до закону. 

 Особисті  немайнові права подружжя: право на 

материнство, право на батьківство, право на повагу до 

індивідуальності, право на зміну прізвища, право на 

розвиток, право на розподіл обов’язків, право на особисту 

свободу, право на спільне вирішення питань сім’ї тощо. 

 Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму 

формування електронного цифрового підпису, доступний 

тільки підписувачу. 

 Особисті немайнові блага: здоров’я, життя; честь, гідність, і 

ділова репутація; ім’я(найменування); авторство; свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а 

також інші блага, які охороняються цивільним 

законодавством . 

 Офіційні спостерігачі від партій (блоків) є самостійними 

суб'єктами виборчого процесу. Їхні повноваження починаються 

з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією і 

припиняються після встановлення ЦВК результатів виборів. 

О.с. отримують посвідчення спостерігача. 

 Охлократія – суспільний лад, де панує натовп, який, не 

будучи організованим, не спроможний втримати й 

використати владу в інтересах усіх. Закони втрачають свою 
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силу й чинність, усе визначається мінливими примхами 

натовпу або тих, хто впливає на його настрої, демагогів. 

 Охорона праці – система правових, соціально – економічних, 

організаційно – технічних і лікувально – профілактичних 

заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і 

працездатності людини у процесі праці. 

 

П 

 Парламент – вищий представницький орган державної 

влади у багатьох країнах, цілком або частково ґрунтований 

на виборних засадах. 

 Парламентарна (конституційна) монархія – монархія, в 

якій влада монарха в усіх сферах здійснення державної влади 

суттєво обмежується; йому надаються лише формальний 

статус глави держави й виключно представницькі 

повноваження. 

 Парламентська республіка – форма республіки, за якої в 

умовах розподілу державної влади керівна роль у 

політичному житті суспільства належить парламенту, який 

формує уряд та інші органи державної влади, що є 

відповідальними перед ним. 

 Партійна система – сукупність зв’язків і відношень між 

партіями, які претендують на володіння владою у країні. 
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 Пасивне виборче право – право громадян бути обраними до 

складу виборних органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 Патент  – документ, що засвідчує авторство на винахід та 

виключне право на використання його протягом певного строку. 

Патент  видається державним патентним відомством 

винахіднику або його правонаступнику. Дія патенту 

розповсюджується тільки на територію держави, в якій його 

видано. Строк дії патенту встановлюється національним 

законодавством. 

 Патерналістська держава – держава, в якій можливе 

встановлення «соціального миру» шляхом «соціального 

партнерства» і «соціального патронажу». Ідея такої держави – 

вкорінити у свідомості мас віру про те, що суб’єкт управління 

(окрема особа – правитель, господар, управитель, менеджер або 

соціальний інститут чи організація, держава, її органи, правляча 

партія, адміністрація тощо) піклується не лише про свою вигоду, 

а й про інтереси людей забезпечує задоволення їхніх потреб. 

 Патріархальна держава – держава, за якої влада батька 

поступово перетворюється у владу монарха. Державна влада 

виникає внаслідок розвитку і продовження влади 

родоначальника, глави сімейства, яка переходить спочатку 

до ради старійшин, а потім – до державної влади. Монарх – 

батько свого народу. 
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 Патронат над дітьми. Орган опіки та піклування за 

договором про патронат передає дитину-сироту або дитину, 

позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім’ю 

іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення 

дитиною повноліття, за плату. На передачу дитини в сім’ю 

патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона 

досягла такого віку, що може її висловити. 

 Пенсія – щомісячна грошова виплата, що призначається 

непрацездатним громадянам. 

 Пенсія з втратою годувальника – пенсія, яка призначається 

непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні 

померлого годувальника. 

 Пенсія по інвалідності – пенсія, що призначається особам у 

зв'язку з інвалідністю, отриманою  внаслідок трудового 

каліцтва, професійного захворювання або інших причин. 

Вони,  за загальним правилом призначаються незалежно від 

того, коли настала інвалідність: у період роботи, до вступу на 

роботу або після припинення роботи. 

 Пеня – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний 

день прострочення виконання. 

 Переведення  – зміна роботодавцем трудових функцій 

працівника за його згодою (постійне), без згоди робітника у 

випадках виробничої необхідності чи простою (тимчасове). 
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 Передача (телерадіопередача) – змістовно завершена 

частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну 

назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути 

використана незалежно від інших частин програми і 

розглядається як цілісний інформаційний продукт.  

 Переміщення – доручення працівникові роботи на іншому 

робочому місці на тому ж підприємстві, в установі, 

організації чи іншому структурному підрозділі підприємства 

у тій же місцевості. Згоди працівника не потребує. 

 Підгалузь права – частина галузі права, яка складається з 

норм, що регулюють суспільні відносини певного виду. 

 Підзаконний нормативно-правовий акт – акт 

компетентного державного органу, що видається на підставі 

й на виконання законів, для конкретизації законодавчих 

розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних 

норм. Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх 

меншої юридичної обов’язковості. Вони мають необхідну 

юридичну чинність. 

 Підозрюваний не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість, обов’язок доводити вину покладено на 

обвинувачення. Підозрюваним визнається:1)особа, затримана 

по підозрінню у вчиненні злочину; 2) особа, до якої 

застосовано запобіжний захід до винесення постанови про 

притягнення її як обвинуваченого.  Підозрюваний має право: 
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знати, в чому він підозрюється; давати показання або 

відмовитися давати показання і відповідати на запитання; 

мати захисника і побачення з ним до першого допиту; 

подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати 

перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; 

подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить 

оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а 

за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки. 

Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в 

протоколі затримання або постанові про застосування 

запобіжного заходу. 

 Підприємництво – організована  діяльність з виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг з метою 

отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та 

юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти 

підприємницької діяльності в порядку, встановленому 

законодавством. 

 Підприємницька діяльність – самостійна, ініціативна, 

систематична на власний ризик діяльність суб'єкта з 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і 

заняття торгівлею з метою одержання прибутку. 

 Підприємство – це самостійний суб'єкт господарювання, що 

створено компетентним органом державної влади  чи 

органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами 
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для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 

систематичного здійснення виробничої, науково – 

дослідницької, торговельної або іншої господарської 

діяльності в порядку, передбаченому Господарським 

кодексом та іншими законами. 

 Підстави для набуття громадянства України:за 

народженням; за територіальним походженням; внаслідок 

вступу до громадянства; внаслідок поновлення у 

громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок 

встановлення над дитиною опіки чи піклування; внаслідок 

встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, 

опіки; у зв’язку з перебуванням у громадянстві України 

одного чи обох батьків дитини; внаслідок установлення 

батьківства; за іншими підставами, передбаченими 

міжнародними договорами України. 

 Підстави звільнення від кримінальної відповідальності: у 

зв’язку із дійовим  каяттям, з примиренням винного з 

потерпілим, з передачею особи на поруки, зміною 

обстановки, закінченням строків давності. Це звільнення 

лише від майбутньої, потенційної відповідальності. Що ж 

стосується звільнення від реальної кримінальної 

відповідальності, то закон використовує тут поняття 

"звільнення від покарання". 
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 Підстави позбавлення батьківських прав. Мати, батько 

(повнолітні) можуть бути позбавлені батьківських прав щодо 

усіх своїх дітей або когось із них,якщо вона, він: не забрали 

дитину з пологового будинку (або іншого закладу охорони 

здоров’я) без поважної причини; ухиляються від виконання 

своїх обов’язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться 

з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, 

примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені 

за вчинення умисного злочину щодо дитини. 

 Підстави припинення громадянства України:внаслідок 

виходу з громадянства України; внаслідок втрати 

громадянства України; за підставами, передбаченими 

міжнародними договорами України. 

 Підстави цивільно-правової відповідальності: 1) наявність 

майнової шкоди; 2) протиправність дії, якою заподіяно 

шкоду; 3) причинний зв’язок між протиправною дією і 

шкодою; 4) наявність вини особи, яка заподіяла шкоду. 

Цивільна відповідальність настає при наявності всіх 

чотирьох умов одночасно. 

 Піклувальник – це особа, яка піклується про дитину, що 

залишилася без батьківського піклування, до досягнення нею 

18 років. 
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 Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або 

частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором 

цього твору. 

 Платники податків – юридичні та фізичні особи, на яких 

згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати 

податки. 

 Повна цивільна дієздатність. Повну цивільну дієздатність 

має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття).  У разі 

реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту 

реєстрації шлюбу. У разі припинення шлюбу до досягнення 

фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна 

дієздатність зберігається. У разі визнання шлюбу недійсним 

з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою 

неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна 

дієздатність зберігається. Повна цивільна дієздатність також 

може бути надана: фізичній особі, яка досягла 16 років і 

працює за трудовим договором,яка досягла 16 років і бажає 

займатися підприємницькою діяльністю (за письмовою 

згодою батьків або тих, хто їх заміняє), а також 

неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком 

дитини. 

 Погашення та зняття судимості – визнання раніше 

засудженої особи такою, що не має судимості,  у 
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встановлених законом випадках і умовах. Це звільняє особу 

від передбачених законом обмежень прав, пов'язаних із 

судимістю. 

 Податки  – обов'язкові платежі, що їх сплачують юридичні 

особи та населення до бюджету в розмірах і в строки, 

передбачені законом. 

 Податкове правопорушення – протиправне, винне діяння 

(дія або бездіяльність) особи, зв'язана з невиконанням  або  

неналежним виконанням обов'язків по сплаті податку, за яке 

встановлена юридична  відповідальність. Відповідальність у 

цій галузі не обмежується невиконанням тільки  фінансових 

зобов'язань, адже несвоєчасна здача  звіту  платником  теж  

тягне  за  собою штраф,  а  це  можна  з  дуже  великою  

натяжкою  віднести   до   фінансових зобов'язань. 

 Податковий кредит – одна з податкових пільг, що полягає у 

відтермінуванні стягнення податку. Ця пільга є дещо 

умовною, оскільки передбачає лише відтермінування 

виконання податкового зобов'язання, а не його відміну чи 

зменшення. 

 Податкова політика – діяльність держави у сфері 

встановлення, правового регламентування та організації 

справляння податків і податкових платежів у централізовані 

фонди грошових ресурсів держави. 
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 Податкові соціальні пільги – сума, на яку платник податку з 

доходів фізичних осіб має зменшити суму свого загального 

місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на 

території України від одного працедавця у вигляді заробітної 

плати. 

 Події – обставини, настання яких не залежить від волі 

людини. (стихійні лиха, природна смерть людини); 

обставини, настання яких внаслідок їх об’єктивного розвитку 

не можуть бути зупинені (епідемії, війни тощо). 

 Поділ влади - модель побудови державного апарату, згідно з 

якою влада в державі має поділятися між законодавчими, 

виконавчими та судовими органами. При цьому кожна з влад 

повинна бути незалежною від інших і водночас їм 

підконтрольною, що має на меті виключення можливості 

концентрації влади в руках одного органу. 

 Подружжя – це: 1) шлюбна пара; чоловік і дружина; 2) шлюбне 

життя, шлюб; 3) один із членів шлюбної пари; дружина щодо 

свого чоловіка або чоловік щодо своєї дружини. 

 Позивач – це людина (представник організації), яка вважає 

себе постраждалою через дії іншої людини (організації) й 

подала позовну заяву в суд щодо дій останньої. 

 Позов –  звернення особи до суду з проханням про розгляд 

спору і захист суб’єктивних прав, які охороняються законом. 
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 Позовна давність – це строк, у межах якого особа може 

звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного 

права або інтересу. 

 Політика – це відносини і діяльність з приводу влади, в основі 

якої знаходяться інтереси (воля) певних суспільних груп.  

 Політична діяльність –  це цілеспрямовані дії (поведінка) 

особистості, групи, суспільства по реалізації власних 

інтересів (волі) у ставленні влади, здійснювані на основі 

норм права (легальна діяльність) або поза цими норм 

(нелегальна діяльність). 

 Політична активність - інтенсивність участі суб’єкта в 

політичному процесі загалом, а також у межах окремих форм 

політичної діяльності. 

 Політична культура – частина загальної культури, яка 

формується і виявляється в процесі політичного життя; історично 

і соціально зумовлений продукт політичної життєдіяльності 

людей, їхньої політичної творчості, який відбиває процес 

опанування суспільством, націями, класами, іншими 

соціальними спільнотами та індивідами політичних відносин. 

 Політична культура юриста - це обумовлений ціннісними 

уявленнями юриста про політичні явища і втілений на 

практиці кодекс його поведінки або стиль його діяльності як 

суб'єкта політичної влади. 
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 Політична партія – це зареєстроване згідно з законом 

добровільне об’єднання громадян – прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що 

має своєю метою сприяння формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 

політичних заходах. 

 Політична соціалізація - процес засвоєння людиною законів 

і норм співжиття, правил політичної поведінки, оволодіння 

необхідними соціальними навичками, усвідомлення своїх 

прав, а також способів їх реалізації. 

 Політична участь – різноманітні форми непрофесійної 

політичної діяльності, яка характеризує ступінь реального 

впливу громадян на інститути влади і процеси прийняття 

рішень. 

 Політичний лідер – будь-який учасник політичного 

процесу, який активно впливає на нього, стимулюючи 

соціальну групу або суспільство загалом на досягнення 

певних завдань. 

 Політичний плюралізм – різноманітність поглядів і точок 

зору, можливість соціальних груп створювати організації для 

вираження своїх інтересів. 

 Політичний режим – сукупність способів та методів, за 

допомогою яких здійснюється політична влада. 
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 Політичні відносини – відносини між суб'єктами політики у 

процесі здобуття та утримання політичної влади, реалізації 

інтересів у сфері політики. 

 Політичні права  - права, що забезпечують участь громадян 

у суспільно-політичному житті країни, до яких належать: 

громадянство, свобода слова, думки та переконань, свобода 

друку (поширення інформації), право об’єднання в політичні 

партії, громадські об’єднання та профспілки, право обирати 

та бути обраним тощо. 

 Помилування – повне або часткове звільнення певної особи 

від відбування кримінального покарання; заміна довічного 

позбавлення волі на певний строк; заміна покарання або його 

невідбутої частини м’якшим покаранням; зняття судимості. 

 Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 

цивільна дієздатність якої була обмежена. У разі 

видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була 

обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який 

відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати 

значення своїх дій та (або) керувати ними, а також у разі 

припинення фізичною особою зловживання спиртними 

напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами 

тощо суд поновлює її цивільну дієздатність. 

 Попереднє слідство – самостійна стадія кримінального 

процесу, яка починається після порушення кримінальної справи 
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і передбачає збирання та перевірку доказів, необхідних і 

достатніх для з’ясування обставин, що мають принципове 

значення для вирішення долі кримінальної справи. 

 Порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, 

непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна 

демонстрація геніталій, антитетичних сцен статевого акту, 

сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають 

моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, 

спонукаючи негідні інстинкти 

 Порука. За договором поруки поручитель поручається перед 

кредитором боржника за виконання останнім свого 

обов'язку. Порука має бути оформлена як договір, що 

укладається між основним боржником і поручником на 

користь третьої особи – кредитора з основного боргу. 

Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання 

частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна 

особа чи кілька осіб. Поручитель має право на оплату послуг, 

наданих ним боржнику. У разі невиконання основного 

зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед 

кредитором як солідарні боржники, якщо інше не передбачено 

договором поруки. Поручитель відповідає в тому самому 

обсязі, що й боржник, зокрема відповідає за сплату основного 

боргу, процентів, сплату неустойки, відшкодування збитків, 

якщо інше не встановлено договором поруки. 
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 Порядок передачі земельних ділянок в оренду. 1)Передача 

в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній 

або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення 

відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування шляхом укладення договору оренди 

земельної ділянки. 2)Передача в оренду земельних ділянок, 

що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, 

здійснюється за договором оренди між власником земельної 

ділянки і орендарем. 3)Передача в оренду земельних ділянок 

громадянам і юридичним особам із зміною їх цільового 

призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за 

проектами відведення. 

 Посада – це визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу та його 

апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами 

коло службових повноважень. 

 Посадові особи – керівники та заступники керівників 

державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на 

яких законами або іншими нормативними актами покладено 

здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій 

 Послуги – діяльність підприємств, організацій та окремих 

осіб, виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб; 

обслуговування. 
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 Потерпіла особа – особа,  якій злочином заподіяно 

моральну, фізичну або майнову шкоду. Громадянин, 

визнаний потерпілим від злочину, має право давати 

показання у справі. Потерпілий і його представник мають 

право: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з 

усіма матеріалами справи з моменту закінчення до судового 

слідства, а у справах, в яких досудове слідство не 

провадилося, після призначення справи до судового 

розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти 

відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати 

скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного 

судді, а за наявності відповідних підстав – на забезпечення 

безпеки. 

 Права громадянські (особисті) - це право на життя, на 

свободу, на фізичну недоторканність, вибір місця 

проживання та ін. 

 Права економічні пов’язані з власністю, можливістю 

вільної діяльності у галузі виробництва, обміну, розподілу і 

споживання товарів та послуг. Серед них можна назвати 

право бути власником майна, право володіти майном як 

одноосібно, так і спільно з іншими, та ін. 

 Права і свободи – це обсяг і межі тих благ, які держава 

зобов’язалася гарантувати особі і суспільству. 
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 Права культурні  пов’язані з можливістю вільного доступу 

людини до духовних і матеріальних цінностей, що створені 

людством.  

 Права людини   –  це захищена і гарантована державою 

можливість щось робити і здійснювати (право на працю, на 

освіту, на підприємницьку діяльність, на відпочинок). 

 Права невід’ємні – це права, які не можна відібрати, бо вони 

є у людей навіть тоді, коли їх хтось порушує. 

 Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження 

банківським вкладом. Якщо особа, якій виповнилося 14 

років, особисто внесла певну суму на банківський рахунок, 

то вона має право розпоряджатися цим вкладом на власний 

розсуд. Якщо гроші у банк покладені на ім’я особи кимось 

іншим, то до 14 років цими коштами розпоряджаються її 

батьки (або особи, що їх замінюють), а з 14 до 18 років — 

вона особисто, але за їх згодою. 

 Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном. 

Повністю розпоряджатися майном можна лише з 18 років. 

Якщо людині ще не виповнилося 14 років, то її майном 

розпоряджаються її батьки в її інтересах. Особи віком від 14 

до 18 років мають право розпоряджатися своєю стипендією, 

заробітком, гонораром. Усі інші угоди щодо свого майна 

вони мають право укладати тільки зі згоди своїх батьків чи 

осіб, які їх замінюють. Але у цьому віці ще можна укладати 
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договори, що вимагають нотаріального посвідчення чи 

державної реєстрації. 

 Права особисті немайнові – цивільні права особи, об’єктом 

яких є блага, що позбавлені майнового змісту, проте, 

нерозривно пов’язані із суб’єктом права, визнані державою 

та потребують правової охорони (ім’я, авторське ім’я, честь і 

гідність, життя і здоров’я, особиста недоторканість тощо). 

 Права політичні  – це права на участь у керуванні 

державою. Серед них можна назвати: право брати участь в 

управлінні своєю країною безпосередньо, а також через 

вільно обраних представників; право мати однаковий доступ 

до державної служби у своїй країні та ін. 

 Права природні  – основоположні права, що належать 

людині від народження, а не через те, що їх надала держава. 

 Права соціальні  стосуються галузі найманої праці. Серед 

них право на труд, на вільний вибір професії, на гідні умови 

праці та на захист від безробіття, право на справедливу 

оплату праці та ін. 

 Права та обов'язки наймодавця: 1)вимагати від наймача 

користуватися житлом згідно з існуючими правилами; 

2)своєчасно проводити капітальний ремонт; 3)забезпечувати 

безперебійну роботу інженерного обладнання. 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку – локальний 

нормативно – правовий акт, прийнятий і діючий виключно в 
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межах підприємства, установи, організації. Затверджується 

трудовим колективом за представленням власника і 

профспілкового комітету на основі типових правил 

внутрішнього розпорядку. 

 Право – система загальнообов’язкових правил поведінки, 

встановлених  державою, що забезпечуються усіма 

доступними їй   заходами примусу. 

 Право власності – це право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює згідно із законом своєю волею, незалежно від волі 

інших осіб; це врегульовані законом суспільні відносини 

щодо володіння, користування й розпорядження майном. 

 Право власності на землю громадян. 1) Громадяни 

України набувають права власності на земельні ділянки на 

підставі: а)придбання за договором купівлі-продажу, 

дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; 

б)безоплатної передачі із земель державної і комунальної 

власності; в)приватизації земельних ділянок, що були раніше 

надані їм у користування; г)прийняття спадщини; 

ґ)виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної 

частки (паю). 2)Iноземні громадяни та особи без 

громадянства можуть набувати права власності на земельні 

ділянки несільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів, а також на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення за межами населених 
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пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що 

належать їм на праві приватної власності 

 Право володіння — фактичне володіння річчю, пов’язане з 

наміром вважати річ своєю. Фактично володіє річчю і той, 

хто буквально тримає її в руках, фізично відчуває її, і той, 

хто має до речі доступ внаслідок знаходження речі у своєму 

господарстві. 

 Право державної власності – форма власності, суб’єктом  

якої є держава Україна. Від імені та в інтересах держави 

України право власності здійснюють відповідно органи 

державної влади. 

 Право земельного сервітуту – це право власника або 

землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або 

безвідплатне користування чужою земельною ділянкою ( 

проїзд на велосипеді, прохід; проїзд на транспортному засобі 

через дорогу, яка пролягає ділянкою;прокладка та 

експлуатація лінійних комунікацій). 

 Право інтелектуальної власності – право особи на 

результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший 

об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК 

України та іншими законами. 

 Право комунальної власності – форма власності, 

суб’єктами якої визнаються територіальні громади. 

Управління майном, що є у комунальній власності, 
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здійснюють, безпосередньо територіальна громада та 

утворені нею органи місцевого самоврядування. 

 Право користування – можливість власника або інших осіб 

вилучати з речі її корисні властивості, привласнення плодів і 

доходів, що приносяться річчю для задоволення своїх потреб. 

Законними користувачами можуть бути як власник, так і інші 

особи, які користуються майном на законних підставах. 

 Право на звернення до суду за захистом  полягає в тому, 

що кожна особа має право звернутися до суду за захистом 

своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів. 

 Право на організацію  і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій – надається за заявою ( в 

письмовій формі),не пізніш як за десять днів до намічуваної 

дати їх проведення, у виконавчий комітет відповідної 

місцевої ради. З заявою про проведення зборів, мітингу, 

вуличного походу або демонстрації можуть звертатись 

особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, - уповноважені 

трудових колективів підприємств, установ і організацій, 

органів кооперативних та інших громадських організацій, 

органів громадської самодіяльності й окремих груп 

громадян. Виконавчий комітет розглядає заяву і повідомляє 

уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не 

пізніш як за п'ять днів до часу проведення заходу, 
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зазначеного в заяві. Виконавчий комітет має право при 

потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час 

і місце проведення заходу. Рішення може бути оскаржено у 

вищестоящий виконавчий і розпорядчий орган у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 Право на освіту – полягає у забезпеченні державою 

доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти у державних і 

комунальних навчальних закладах. 

 Право на охорону здоров’я –України може бути визначено 

й інші права громадян у галузі охорони здоров'я. 

 Право на підприємницьку діяльність - сукупність 

правових норм, що регулюють відносини, які виникають у 

процесі реалізації права на підприємницьку діяльність. 

 Право на працю - можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується. 

 Право на свободу совісті - це право включає свободу мати, 

приймати і змінювати релігію або переконання за своїм 

вибором і свободу одноособово чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно 

поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. 

Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою 
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мають право виховувати своїх дітей відповідно до своїх 

власних переконань та ставлення до релігії. Ніхто не має 

права вимагати від священнослужителів відомостей, 

одержаних ними при сповіді віруючих. Ніхто не може з 

мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від 

виконання конституційних обов'язків. Заміна виконання 

одного обов'язку іншим з мотивів переконань допускається 

лише у випадках, передбачених законодавством України. 

 Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі 

строкове платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідною орендареві для провадження 

підприємницької та іншої діяльності. 

 Право постійного користування земельною ділянкою – це 

право володіння і користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у державній або комунальній власності, без 

встановлення строку. 

 Право приватної власності – форма власності, суб’єктами 

якої є фізичні та юридичні особи, які можуть бути 

власниками будь-якого майна, за винятком забороненого 

законом (бойова зброя, боєприпаси тощо). 

 Право розпорядження – це можливість власника визначати 

юридичну і фактичну долю речі шляхом відчуження 

(продаж, дарування), шляхом передачі іншим особам у 
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володіння та (або) користування (оренда, позичка), шляхом 

переробки, знищення, або шляхом фізичної відмови від майна. 

 Право спадкове – це сукупність норм цивільного права, що 

встановлюють порядок переходу прав і обов’язків 

(спадщини) від особи, що померла (спадкодавця), до інших 

осіб (спадкоємців). Підставою виникнення спадкових 

відносин є смерть громадянина або оголошення його 

померлим судом. 

 Правова держава – держава, яка забезпечує панування 

права, верховенство закону, рівність усіх перед законом і 

незалежним судом, де признаються і гарантуються права і 

свободи людини і де в основу організації державної влади 

покладено принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і 

судову. 

 Правова ідеологія – правові знання та уявлення, що 

формуються в результаті правового виховання та юридичних 

наукових досліджень. 

 Правова культура – рівень правосвідомості і ступінь 

розвиненості політико-правового мислення громадян. 

 Правова поведінка - передбачена нормами права соціальне 

значуща поведінка індивідуальних чи колективних суб'єктів, 

що контролюється їхніми свідомістю і волею. 

 Правова психологія – почуття, емоції, настрої щодо 

сприйняття правових явищ. 
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 Правовий звичай – це правило поведінки, що склалося 

внаслідок фактичного його застосування протягом тривалого 

часу, ніде в офіційних документах не записане, але визнане 

державою. 

 Правовий прецедент – принцип, який покладений в основу 

рішення судових або інших державних органів і конкретної 

юридичної справи, що в майбутньому стає 

загальнообов’язковим правилом при вирішенні всіх 

аналогічних справ. 

 Правовий статус громадянина – визначається зв’язком з 

державою, який виявляється у взаємних правах та обов’язках 

і їх гарантії. 

 Правовий статус іноземців в Україні – особи, що належать 

до громадянства інших держав і не є громадянами України. 

 Правовий статус особи - сукупність закріплених у 

законодавстві прав, свобод, обов'язків громадян і гарантій їх 

здійснення. 

 Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи.  Над фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування. 

Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, 

що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою 

піклувальника. Відмова піклувальника дати згоду на 
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вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних 

побутових, може бути оскаржена особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування 

або суду. Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших 

доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та 

розпоряджання ними здійснюються піклувальником. 

Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, 

цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати 

заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися 

ними. Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, 

самостійно несе відповідальність за порушення нею 

договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, 

що завдана нею. 

 Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою 

прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі 

смерті. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена 

померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років 

нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям 

спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про 

право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього 

заборону відчуження. 

 Правові наслідки появи фізичної особи, яка була 

оголошена померлою. Якщо фізична особа, яка була 

оголошена померлою, з’явилася або якщо одержано 
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відомості про місце її перебування, суд за місцем 

перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про 

оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої 

заінтересованої особи скасовує рішення суду про 

оголошення фізичної особи померлою. Незалежно від часу 

своєї появи фізична особа, яка була оголошена померлою, 

має право вимагати від особи, яка володіє її майном, 

повернення цього майна, якщо воно збереглося та 

безоплатно перейшло до неї після оголошення фізичної 

особи померлою, за винятком майна, придбаного за 

набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на 

пред’явника. Особа, до якої майно перейшло за відплатним 

договором, зобов’язана повернути його,якщо буде 

встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, 

що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У 

разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була 

оголошена померлою, відшкодовується вартість цього майна. 

Якщо майно фізичної особи, яка була оголошена померлою і 

з’явилася, перейшло у власність держави, Автономної 

Республіки Крим або територіальної громади і було 

реалізоване ними, цій особі повертається сума, одержана від 

реалізації цього майна. 

 Правовідносини — врегульовані нормами права суспільні 

відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і 



 

 139 

юридичних обов’язків, що забезпечуються державою. 

Правовідносини виникають на основі норм права і 

виконують такі функції: визначають конкретне коло осіб, на 

яких розповсюджується дія норм права у даний момент; 

закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть 

дотримуватись суб’єкти; є умовами для можливого 

приведення в дію спеціальних юридичних дій з метою 

забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків та 

відповідальності. 

 Правоздатність -  передбачена нормами права здатність 

суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки.  

Фізична особа набуває правоздатність з моменту народження 

і втрачає її тільки після своєї смерті. 

 Правомірна поведінка – поведінка, яка відповідає правовим 

нормам, гарантується державою і є необхідною для 

забезпечення суспільного порядку та безпеки, реалізації прав 

та свобод людини і громадянина. Обов’язковими ознаками 

правомірної поведінки є: виконання юридичних вимог; 

дотримання встановлених юридичними нормами заборон. 

 Правонаступництво – перехід прав і обов’язків  від одного 

суб’єкта  конституційного права до іншого (питання 

правонаступництва регулює  Закон України «Про 

правонаступництво України» від 12 вересня 1991р). 
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 Правоохоронні органи — це державні та недержавні 

органи, головним завданням і функцією яких є охорона 

правопорядку, захист прав і законних інтересів громадян, 

юридичних осіб, держави. До державних правоохоронних 

органів належать: прокуратура; органи й установи юстиції 

(зокрема, суди); органи внутрішніх справ; Служба безпеки 

України; органи державної податкової служби; митні органи. 

Недержавні правоохоронні органи: адвокатура; приватний 

нотаріат; приватні охоронні організації. 

 Правопорушення – це суспільно небезпечне або шкідливо 

неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або 

бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє 

юридичну відповідальність. 

 Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не 

містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом 

України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, що входить до переліку 

суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції», за яке законом встановлено 

кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність. 

 Правопорядок – відповідність суспільних відносин 

приписам норм права. 
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 Правосуб’єктність – категорія, яка включає в себе 

правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. 

Правосуб’єктність виступає однією з передумов виникнення 

майнових та особистих немайнових прав і набуття цивільних 

прав та обов’язків у конкретному правовідношенні. 

 Правосуддя — діяльність суду щодо винесення правового 

судження про закон і права сторін. 

 Правотворчість – діяльність державних органів, посадових 

осіб, а також усього народу, спрямована на створення, зміну 

чи скасування  нормативно – правових актів. 

 Правочин – вольова правомірна дія особи, спрямована на 

набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків; 

на досягнення певної правової мети. 

 Правочин дрібний побутовий – правочин, який задовольняє 

побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному 

чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має 

невисоку вартість. 

 Працевлаштування – система організаційних, соціальних і 

економічних заходів, які спрямовані на забезпечення 

трудової зайнятості населення. 

 Працівник - фізична особа, яка вступила в трудові 

відносини на підставі трудового договору. 

 Праця  –  будь-яка свідома діяльність людини, що 

спрямована на створення матеріальних чи духовних 
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цінностей, задоволення потреб особи і суспільства. Право на 

працю є одним із найважливіших для людини, оскільки 

визначає загальні умови її життя у суспільстві, являє собою 

основу її економічної самостійності. 

 Преамбула –  вступна частина правового акта. 

 Предмет господарського права – складають господарсько –

виробничі, організаційно – господарські та 

внутрішньогосподарські відносини. 

 Предмет цивільного права – особисті немайнові та майнові 

відносини, засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 

 Представництво – правовідносини, за яких одна особа 

(представник) вчиняє юридичні дії від імені іншої особи (яку 

представляють) та в її інтересах. 

 Представницька демократія – сукупність форм організації 

державної влади, за якої певні важливі рішення щодо 

управління справами суспільства й держави виносяться 

виборними установами (парламентами, муніципалітетами тощо). 

 Президент – громадянин України, який не належить до 

жодної з гілок влади, представляє нашу державу, гарантує 

дотримання усіма органами влади та посадовцями положень 

Конституції України задля забезпечення прав і свобод 

людей. На цю посаду його обирають громадяни України. 
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 Президентська республіка - республіка, в якій 

повноваження глави держави, а в деяких випадках і глави 

уряду, належать президентові, який обирається 

непарламентським способом (громадянами держави) і 

формує уряд, що не несе відповідальності перед 

парламентом. 

 Презумпція – факт, який не вимагає доведення. В нашій 

державі закріплено принцип презумпції невинуватості. Як 

зазначено в ст. 62 Конституції України, особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду. 

 Прем’єр – Міністр України – особа, яка призначається 

Президентом України за згодою більше ніж половини від 

конституційного складу Верховної Ради України за 

пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, сформованої відповідно Конституції України або 

депутатської фракції, до складу якої входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України. Прем’єр-Міністр керує роботою 

Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої 

Верховною Радою України. Прем’єр-Міністр України 
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входить із поданням до Президента України про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених 

Державним бюджетом України на утримання цих органів. 

 Приватизація державного житлового фонду - відчуження, 

тобто безоплатна передача чи продаж із державного 

житлового фонду у власність громадянам України жилих 

квартир чи приміщень, що вони займають, а разом із ними - 

господарських споруд, що до них належать. Приватизація 

здійснюється через продаж надлишків загальної площі 

квартир (будинків) громадянам України, які мешкають у них 

або перебувають на черзі з поліпшення житлових умов. 

 Приватна автономія – гарантії невтручання інших людей і 

держави у справи, що не стосуються публічної діяльності 

людини, саме у приватну сферу, єдиним господарем якої є 

сама людина. 

 Приватне право – складова права, що регулює відносини, 

які забезпечують приватні інтереси, автономію та ініціативу 

індивідуальних власників і об’єднань у їхній майновій 

діяльності та особистих відносинах. 

 Призначення покарання –– це один із етапів застосування 

кримінально-правових норм, який характеризується такими 

особливостями: 1)призначення покарання може 

здійснюватися лише судом в обвинувальному вироку; 
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2)призначення покарання відбувається лише після визнання 

особи винною у вчинені злочину; 3)призначення покарання 

за своєю юридичною природою є різновидом так званого 

індивідуального піднормативного регулювання кримінально-

правових відносин. 

 Прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла на виховання 

та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Прийомні батьки – подружжя або особа, яка не перебуває у 

шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання 

дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання 

до прийомної сім’ї (за згодою дитини, якщо вона досягла 

такого віку та рівню розвитку, що може її висловити). 

Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї 

до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у 

професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV 

рівнів акредитації – до його закінчення. 

 Примусовими заходами медичного характеру визнаються 

надання амбулаторної  психіатричної допомоги, поміщення 

особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що попадає 

під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 

чинного КК України, у спеціальний лікувальний заклад з 
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метою її обов'язкового лікування, а також запобігання нею 

суспільно небезпечних діянь. 

 Примусові заходи виховного характеру - застосовуються 

до неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої 

або середньої тяжкості судом. Це такі заходи: 1) 

застереження; 2) обмеження дозвілля і встановлення 

особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 3) передача 

неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, 

чи  під нагляд педагогічного або трудового колективу за його 

згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;4) 

покладення на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, 

обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; 5) 

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, 

але на строк, що не перевищує трьох років. Умови 

перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх 

залишення визначаються законом. 

 Принцип вільного обміну інформацією – це 

розповсюдження, гласність інформації, якою володіє особа. 

Цей обмін здійснюється різними шляхами, в будь-якій формі, 

за допомогою різних інформаційних джерел. Практично не 

існує обмежень у поширенні інформації, але за умови, що це 

не суперечить чинному законодавству. 
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 Принципи господарського права: забезпечення 

економічної багатоманітності та рівний захист державою 

усіх суб'єктів господарювання; свобода підприємницької 

діяльності у межах, визначених законом; захист 

національного товаровиробника; обмеження державного 

регулювання економічних процесів необхідністю 

забезпечення соціальної спрямованості економіки, 

добросовісної конкуренції у підприємництві; вільний рух 

капіталів, товарів та послуг на території України. 

 Принципи демократії – незаперечні вихідні вимоги, які 

ставляться до всіх учасників політичної діяльності, тобто до 

суб’єктів демократії. 

 Принципи оподаткування: принцип стимулювання науково 

- технічного прогресу, підприємницької виробничої 

діяльності та інвестиційної активності, технологічного 

оновлення виробництва, виходу вітчизняного 

товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної 

продукції – запровадження пільг щодо оподаткування 

прибутку, спрямованого на розвиток виробництва; принцип 

обов'язковості;принцип рівнозначності та 

пропорційності;принцип рівності, недопущення будь – яких 

проявів податкової дискримінації;принцип соціальної 

справедливості; принцип стабільності;принцип економічної 
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обґрунтованості; принцип рівномірної сплати;принцип 

компетенції;принцип єдиного підходу;принцип доступності. 

 Принципи підприємництва: вільний вибір діяльності; 

самостійне формування програми діяльності на вибір 

постачальників і споживачів, встановлення цін відповідно до 

законодавства; вільний найм працівників; вільне 

розпорядження прибутком, що залишається після внесення 

платежів, встановлених законодавством; самостійне 

здійснення підприємцем – юридичною особою 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 Принципи цивільного права - неприпустимість свавільного 

втручання у сферу особистого життя людини; 

неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та законом; свобода 

договору; свобода підприємницької діяльності, яка не 

заборонена законом; судовий захист цивільного права та 

інтересу; справедливість, добросовісність та розумність. 

 Припинення підприємницької діяльності відбувається в 

таких випадках: 1)з власної ініціативи; 2)коли закінчився 

строк дії ліцензії;3)у разі припинення існування 

підприємства; 4)на підставі рішення суду. 

 Припинення шлюбу. Шлюб припиняється внаслідок смерті 

одного з подружжя або оголошення його померлим та 

внаслідок його розірвання. 
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 Природокористування – важлива складова частина 

проблеми взаємодії природи та суспільства. Характер 

природокористування змінюється з розвитком суспільних 

формацій і перебуває в тісному взаємозв’язку з рівнем науки 

та техніки. 

 Податкове правопорушення –  це вчинене у сфері 

оподаткування винне протиправне (тобто на порушення 

законодавства про податки і збори) діяння (чи бездіяльність) 

суб'єкта оподаткування, за вчинення якого встановлена 

юридична відповідальність законодавством про податки і 

збори (Податковим кодексом України).  

 Провайдер програмної послуги – суб'єкт господарювання, 

який на підставі ліцензії, виданої Національною радою 

України з питань телебачення та радіомовлення, на 

договірних засадах надає абонентам можливість перегляду 

пакетів програм, використовуючи для передавання цих 

програм ресурси багатоканальних телемереж. 

 Проводова мережа – комплекс поєднаних у єдиному 

технологічному процесі споруд і технічних засобів, 

призначений для трансляції однієї чи кількох радіопрограм у 

штучному закритому середовищі (проводі). 

 Прогул – самовільний, без дозволу власника підприємства 

або уповноваженого ним органу, вихід працівника в чергову 

відпустку, самовільне використання днів відгулу. 
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 Продукція – сукупність продуктів, яку виробляє 

підприємство, галузь або народне господарство держави. 

Продукція належить власникові речі, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

 Продукція еротичного характеру – будь –які матеріальні 

об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому 

числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів 

масової інформації, електронних засобів масової інформації, 

що містять інформацію еротичного характеру, має за мету 

досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле 

населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є 

образливою. 

 Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму 

людини, збереження його здоров’я набору продуктів 

харчування, а також мінімального набору послуг, необхідних 

для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості. 

 Прокуратура – державний орган, що здійснює вищий нагляд 

за виконанням законів. Діяльність прокуратури здійснюється 

на підставі Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня  

2014 року. 

 Продукція порнографічного характеру – будь-які 

матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, 
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відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та 

матеріали, продукція засобів масової інформації, 

електронних засобів масової інформації, змістом яких є 

детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей 

сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного 

характеру. 

 Продукція сексуального характеру – будь-які матеріальні 

об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому 

числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів 

масової інформації, електронних засобів масової інформації, 

призначені для задоволення сексуальних потреб людини. 

 Пролонгація – продовження терміну чинності договору, 

угоди.  

 Промислово - фінансова група – група, що створюється за  

рішенням Кабінету Міністрів України, до якої можуть 

входити промислові, сільськогосподарські підприємства, 

банки, наукові і проектні установи, інші організації й 

установи всіх форм власності, що мають на меті отримання 

прибутку. 

 Промульгація – офіційне оприлюднення закону, прийнятого 

парламентом. Означає санкціонування законопроекту главою 

держави у встановлений конституцією термін, а також 

опублікування закону в офіційному виданні. Тільки після 

промульгації закон набуває обов’язкової чинності. 
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 Проступки адміністративні – це суспільно небезпечні 

протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи 

необережному) посяганні на суспільні відносини, що 

складаються у сфері державного управління і охороняються 

законом. Адміністративними проступками є вчинки, що 

заважають здійсненню нормальної виконавчої і розпорядчої 

діяльності державних і громадських органів і організацій, 

посягають на суспільний або державний порядок, власність, 

права і законні інтереси громадян.  

 Проступки дисциплінарні – це суспільно небезпечні 

протиправні діяння, які полягають у невиконанні 

робітником, службовцем, військовослужбовцем, студентом 

виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, 

порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Підрив трудової дисципліни завдає шкоди нормальній 

діяльності підприємств, установ, організацій і спричиняє 

дисциплінарну відповідальність. 

 Проступки конституційні –  це суспільно небезпечні 

протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи 

необережному) заподіянні шкоди порядку організації і 

діяльності органів влади і управління, конституційним 

правам і свободам громадян, але не мають ознак складу 

злочину.  
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 Проступки матеріальні — це суспільно небезпечні 

протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи 

необережному) заподіянні шкоди майну підприємства його 

працівником.  

 Проступки цивільно-правові — це суспільно небезпечні 

протиправні діяння, які полягають у порушенні громадянами 

і організаціями майнових і особистих немайнових відносин, 

що складаються між суб'єктами права і становлять для них 

матеріальну і духовну цінність (наприклад, невиконання 

зобов'язань за цивільно-правовим договором, поширення 

чуток, що принижують честь і гідність людини).  

 Проступок - діяння, що порушує приписи норм права, але не 

сягає рівня суспільної небезпеки, притаманного злочинам;  

це правопорушення, що завдають шкоди особі, суспільству, 

державі і є підставою для притягнення правопорушника до 

передбаченої законом відповідальності. Проступки можуть 

бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, 

матеріальні, цивільно-правові. 

 Протиправне діяння — це акт поведінки людини, 

виражений в активній дії чи пасивній бездіяльності. Шкідливі 

наслідки — це шкода, що заподіюється цим діянням. 

Причинний зв’язок між протиправним діянням і його 

шкідливими наслідками — це такий зв’язок між явищами, 
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через який одне з них (причина) є необхідною умовою 

виникнення іншого (наслідку). 

 Профспілки –  це громадські організації, які об'єднують 

громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної діяльності. Участь громадян у професійних 

спілках допускається тільки з метою захисту власних 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів 

Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина.  

 Публічна демонстрація аудіовізуального твору, 

відеограми – публічне одноразове чи багаторазове 

представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути 

присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких 

знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого 

у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень. 

 Публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або 

примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, 

передачі організації мовлення за згодою суб'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо або 

на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру 

тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за 

допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де 

присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать 

до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка 
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здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в 

одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в 

різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи 

відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів 

аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх 

послідовності). 

 Публічне сповіщення (доведення до загального відома) – 

передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також 

лазерних променів, гамма – променів тощо), у тому числі з 

використанням супутників, чи передача на віддаль за 

допомогою проводів або будь –якого виду наземного чи 

підземного (підводного) кабелю (провідникового, 

оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких 

звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і 

відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли 

зазначена передача може бути сприйнята необмеженою 

кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця 

передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи 

звуки не можуть бути сприйняті. 

 Публічне право – складова права, являє собою сукупність 

галузей права, що регулюють відносини, які забезпечують 

загальнодержавний інтерес.  
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 Путч – державний переворот (або його спроба) шляхом 

виступу противників існуючої влади із залученням 

військових підрозділів. 

 

Р 

 Район проведення антитерористичної операції – визначені 

керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості 

або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, 

приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них 

і в межах яких проводиться зазначена операція. 

 Ратифікація – затвердження органами верховної державної 

влади міжнародного договору чи угоди, укладеного 

повноваженими представниками сторін, які домовляються; 

надає договору юридичної сили. 

 Реквізиція – примусове тимчасове вилучення або постійне 

відчуження державою майна фізичних або юридичних осіб, 

вжите в надзвичайних обставинах( у разі стихійного лиха, 

аварії, епідемії, епізоотії тощо)  за умови попереднього і 

повного відшкодування його вартості. Реквізоване майно 

переходить у власність держави або знищується. 

 Республіка – форма правління, за якої вищі органи 

державної обираються громадянами-виборцями або 

формуються загальнонаціональними представницькими 

(виборними) установами. Види республіки: Президентська – 
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форма правління, за якої президента обирає народ або 

колегія виборців незалежно від парламенту. За конституцією 

він є головою держави й уряду та верховним 

головнокомандувачем збройних сил. Парламентська –

форма правління, за якої уряд формується законодавчим 

органом і є відповідальним перед ним. Змішана – форма 

правління, що поєднує риси парламентської і президентської 

республік. 

 Реституція – відновлення стану майна, який існував на 

момент вчинення дії, що завдала шкоди, тобто це повернення 

або відновлення матеріальних цінностей в натурі; 

поновлення порушених майнових прав, приведення їх до 

стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно 

шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних 

цінностей у натурі - тих же самих, або подібних, або речей 

такої самої вартості Якщо їх неможливо повернути у натурі, 

то відшкодовується їх вартість у грошах. В міжнародному 

праві – повернення однією державою іншій майна, незаконно 

захопленого нею під час війни. Розрізняють реституцію 

двосторонню та односторонню. 

 Реституція двостороння – відновлення у попередньому 

правовому та майновому положенні обох сторін (сторони 

зобов’язуються повернути одна одній все отримане за 

угодою, а за неможливості повернути в натурі – 
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відшкодування здійснюється у грошовій формі). Має місце 

при укладенні правочину: а) з порушенням форми; б) з 

недієздатними чи обмежено дієздатними; в) у результаті 

помилки; г) дієздатними громадянами, які на момент 

укладення не могли розуміти значення своїх дій або керувати 

ними; д) позастатутних угод юридичними особами, якщо при 

цьому був відсутній умисел на ущемлення суспільних та 

державних інтересів. 

 Реституція одностороння – відновлення у попередньому 

правовому та майновому положенні однієї сторони. 

Потерпіла сторона отримує від іншої все одержане нею за 

правочином, а за неможливості повернути отримане у натурі 

відшкодування здійснюється у грошовій формі. Майно, 

одержане за правочином потерпілою стороною від іншої 

сторони, передається у дохід держави. Такими правочинами 

є укладені: а) під впливом обману; б) насилля; в) погрози; г) 

зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою 

стороною; д) правочин, який громадянин був змушений 

укласти на вкрай невигідних для себе умовах внаслідок збігу 

тяжких обставин. 

 Референдум – голосування населення всієї держави 

(загальнодержавний референдум) або його певної частини 

(місцевий референдум) із метою вирішення найважливіших 

питань суспільного життя. 
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 Рецидив –  повторне або неодноразове здійснення злочину 

особою, яка раніше відбувала покарання за однорідний 

злочин.  

 Рецидивна злочинність – це сукупність зареєстрованих на 

певній території протягом певного проміжку часу, злочинів, 

вчинених особами, раніше засуджуваними за вчинення 

злочинів. 

 Рецидивіст –  людина, яка здійснила злочин, аналогічний 

тому, за який була осуджена раніше.  

 Реципієнт – одержувач платежу чи субсидії. 

 Річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть 

виникати цивільні права та обов’язки. Речі – 

найпоширеніший об’єкт, з приводу яких суб’єкти цивільного 

права вступають в цивільні правовідносини. 

 Річ головна та приналежність. Річ, призначена для 

обслуговування іншої(головної) речі і пов’язана з нею 

спільним призначенням є її приналежністю. Практичне 

значення поділу речей на головні та їх приналежності 

полягає в тому, що при вирішенні долі головної речі, 

приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не 

встановлено договором або законом. І головна річ, і її 

приналежність є фізично самостійними речами, але головна 

річ представляє основний інтерес як об’єкт правовідносин, а 
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її приналежність виконує допоміжну функцію і слугує для 

більш корисного використання головної речі.  

 Річ індивідуально-визначена – річ, наділена тільки їй 

властивими ознаками, що відрізняють її з-поміж інших 

однорідних речей, індивідуалізуючи її, тобто єдина у своєму 

роді (Печерська Лавра, картина Гойї “Альба”, скульптура 

Мікель Анжело “Венера Мелоскі”, Ейфелева вежа тощо); 

виділена із загальної маси речей даного роду (наприклад, із 

партії телевізорів виділений один, із партії годинників 

виділений один); відрізняється від інших кількома ознаками 

(наприклад, будинок Кабінету Міністрів України, будинок 

Театру опери та балету в м. Києві тощо). Речі, визначені 

індивідуальними ознаками, є незмінними. 

 Річ неподільна -   річ, яку не можна поділити без втрати її 

цільового призначення (музичний центр, комп’ютер, 

відеокамера, літак тощо.) 

 Річ нерухома - земельні ділянки; об’єкти, розташовані на 

земельній ділянці. Переміщення цих речей є неможливим без 

їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі 

може бути поширений законом на: повітряні та морські 

судна; судна внутрішнього плавання; космічні об’єкти; інші 

речі, права на які підлягають державній реєстрації. 

Нерухомістю є підприємство як єдиний майновий комплекс, 

до складу якого входять усі види майна, призначені для його 
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діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, 

устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, 

а також право на торговельну марку або інше позначення та 

інші права, які встановлені договором або законом. 

Законодавцем встановлено особливий порядок переходу 

нерухомих речей від одного власника до іншого. Так, право 

власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження 

цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають 

державній реєстрації. Зобов’язання про передання 

нерухомого майна виконуються за місцезнаходженням цього 

майна. 

 Річ неспоживна – річ, призначена для неодноразового 

використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд 

протягом тривалого часу ( взуття, одяг, коштовності, засоби 

виробництва тощо). 

 Річ подільна - річ, яку можна поділити без втрати її 

цільового призначення (продукти харчування, бензин, інші 

види рідини тощо.) 

 Річ родова – річ, яка  має ознаки, властиві усім речам того ж 

роду, та вимірюється числом, вагою. Родові речі є замінними 

(наприклад, 5 кг моркви, 10 тон борошна, 50 літрів молока, 

100 метрів тканини тощо). 
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 Річ рухома - річ, яку можна вільно переміщувати у просторі( 

продукти харчування, промислові товари тощо). Щодо 

рухомих речей державна реєстрація не встановлюється. 

 Річ споживна – річ, яка внаслідок одноразового її 

використання знищується або припиняє існувати у 

первісному вигляді. До речей, які внаслідок їх використання 

знищуються, можна віднести продукти харчування, паливо 

тощо. До речей, які припиняють існувати у первісному 

вигляді, відносять сировину, яка перетворюється на певну 

продукцію. 

 Ризик-менеджмент – систематичне дослідження ризиків, що 

становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності, а 

також розробка й вжиття заходів, спрямованих на вирішення 

проблеми ризиків. Р. м. охоплює ідентифікацію схильності 

до ризику, аналіз ступеня захищеності від ризику, 

опрацювання варіантів контролю за ризиком, вжиття заходів 

щодо фізичного знищення або скорочення ризику, 

фінансування можливого ризику за рахунок самострахування 

або передачі ризику страховикам. Р. м. має свою специфіку 

стосовно кожного виду страхування. 

 Ризикова премія – частина страхової премії, яку страховик 

призначає для створення необхідного резерву з метою 

виплати страхового відшкодування. 
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 Риторно – частина страхової премії, утримувана 

страховиком у разі розірвання договору,  розірвання 

страхового договору з ініціативи страхувальника або 

страховика, смерть страхувальника (фізичної особи); 

ліквідація страховика або визнання судовими органами 

договору недійсним. 

 Робота в нічний час – робота з 22- ої години до 6 – ої 

години ранку. 

 Роботодавець – юридична (підприємство, установа, 

організація) або фізична особа, яка в межах трудових 

відносин використовує працю фізичних осіб. Роботодавцем 

може бути фізична особа, яка має повну цивільну 

дієздатність. 

 Робочий час – час, протягом якого працівник повинен 

виконувати обов'язки за трудовим договором. Для 

неповнолітніх Законодавством установлено скорочений 

робочий час. Видами тривалості  робочого часу є: 

нормальна тривалість робочого часу (не більше 40 годин на 

тиждень); скорочена тривалість робочого  часу; 

ненормований робочий день; неповний робочий день; 

гнучкий робочий час; робота в нічний час; надурочні роботи. 

 Розвідка систем телекомунікацій – комплекс заходів, 

спрямованих на систематичний та цілеспрямований пошук і 

добування інформації про об’єкти розвідки із систем 
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передавання, випромінювання і/або приймання знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень, звуків і повідомлень 

будь-якого роду, а також на їх подальше вивчення та 

обробку. 

 Розірвання трудового договору наступає: з ініціативи 

працівника, який має право розірвати трудовий договір, 

попередивши про це власника або уповноважений ним орган 

письмово за два тижні; з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу.  

 Розірвання шлюбу за рішенням суду. У разі розірвання 

шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності 

рішенням суду про розірвання шлюбу. Рішення суду про 

розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, надсилається 

судом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

за місцем ухвалення судового рішення для внесення 

відомостей до Державного реєстру атів цивільного стану 

громадян. В актовому записі про шлюб відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану робиться відповідна 

відмітка про його розірвання. 

 

 Розірвання шлюбу через державні органи реєстрації актів 

цивільного стану. Подружжя, яке не має дітей, має право 

подати до державного органу реєстрації актів цивільного 

стану заяву про розірвання шлюбу. Державний орган 
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реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про 

розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня 

подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.  

 

С 

 Саміт – двосторонні або багатосторонні міждержавні 

переговори на найвищому рівні представництва  – за участі 

глав держав або глав урядів. 

 Самоврядування - форма управління, за якого суспільство 

чи певна організація має право самостійно вирішувати 

питання внутрішнього керівництва. 

 Самострахування – ризик, який знаходиться на 

відповідальності самого страхувальника. С. – форма захисту 

майнових інтересів створенням децентралізованих резервних 

фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах та в 

організаціях. С. забезпечує покриття збитків, зумовлених 

малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими 

ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи. 

 Санкція (стягнення) – частина норми, яка встановлює 

заходи (вид та обсяг) державного примусу, застосовувані у 

разі її порушення. До неї можна поставити сполучник «а» і 

прислівник «інакше». 

 СБУ (Служба безпеки України) – державний 

правоохоронній орган соціального призначення, який 
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забезпечує державну безпеку України. СБУ підпорядкована 

Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. 

 Cвідоцтво про право на спадщину - документ, який 

видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу 

відкриття спадщини (тобто з часу смерті спадкодавця). 

 Свобода пересування - право громадянина України, а також 

іноземця та особи без громадянства, які на законних 

підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за 

своїм бажанням переміщатися по території України у будь-

якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. 

 Сегрегація - (від лат. Segrego - розділяю) – політика 

примусового відокремлення однієї частини населення від 

іншої, обмеження прав окремих верств за ознаками расової 

або етнічної приналежності, примусове їх переселення на 

спеціально відведені для цього території (резервації, гето). 

 Секвестр – заборона чи обмеження, що накладається 

державною владою на користування або розпорядження 

певним майном. 

 Сервітут - право користування чужим майном для 

задоволення потреб інших осіб, що не можуть бути 

задоволені іншим способом. Сервітут може бути 

встановлений договором, законом, заповітом або рішенням 

суду. Предметом сервітуту є тільки нерухоме майно (будівлі, 
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споруди, земельні ділянки тощо). В разі зміни власника 

сервітут зберігає свою чинність. 

 Сецесія – вихід зі складу держави певної її частини. 

 Система оподаткування  - сукупність податків, зборів, 

платежів, що сплачуються до бюджетів і державних цільових 

фондів у межах установлених законами держави: принципів, 

форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, що 

забезпечують повну та своєчасну їхню сплату, контроль і 

відповідальність  за порушення податкового законодавства. 

 Система освіти України - заклади освіти, наукові, науково - 

методичні і методичні установи, державні і місцеві органи 

управління освітою та самоврядування в галузі освіти. В 

Україні встановлені такі освітні рівні: початкова загальна 

освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна 

середня освіта; професійно-технічна освіта; неповна вища 

освіта; базова вища освіта; повна вища освіта. 

 Система права – внутрішня організація права, що полягає в 

єдності й погодженості правових приписів певної держави. 

 Система судів загальної юрисдикції:1)місцеві суди; 

2)апеляційні суди, Апеляційний суд України; 3)вищі 

спеціалізовані суди; 4)Верховний суд України. 

 Систематизація нормативних актів — це діяльність з їх 

упорядкування та вдосконалення, приведення до певної 

внутрішньої узгодженості через створення нових документів 
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чи збірників. Основні види систематизації актів — 

кодифікація та інкорпорація. 

 Сільська, селищна, міська рада – представницький орган 

місцевого самоврядування, який складається з депутатів і 

відповідно до закону наділяється правом представляти 

інтереси територіальної громади і приймати від її імені 

рішення. 

 Сільський, селищний, міський голова – особа, яку 

обирають територіальні громади на засадах загального, 

рівного,прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на чотири роки, який очолює 

виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. 

 Сільськогосподарський кооператив – юридична особа, 

утворена фізичними та/або юридичними особами, що є 

сільськогосподарськими  товаровиробниками, на засадах 

добровільного членства та об’єднання майнових пайових 

внесків для спільної виробничої діяльності в сільському 

господарстві та обслуговування переважно членів 

кооперативу. 

 Сімейне законодавство – сукупність нормативно-правових 

актів, що регулюють особисті та пов’язані з ними майнові 

відносини громадян, які виникають із шлюбу і належності до 

сім’ї. 
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 Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на 

врегулювання особистих немайнових та майнових відносин 

між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та 

усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, 

патронатними вихователями та їх вихованцями та інших 

сімейних відносин між членами сім’ї та родичами. 

 Сімейний кодекс України – основний законодавчий акт, що 

містить норми сімейного права. СК був прийнятий 10 січня 

2002 р. та набрав чинності 16 січня 2004 р. Сімейний кодекс 

України визначає і регулює особисті немайнові та майнові 

права і обов’язки подружжя,  інших членів сім’ї та родичів.  

 Скарга — звернення з вимогою щодо поновлення прав і 

захист законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скарга 

вважається вирішеною, якщо розглянуто всі поставлені 

питання, вжито необхідних заходів і заявникам дано 

вичерпні відповіді. 

 Скарга адміністративна - являє собою один із видів 

правоохоронної активності громадян, яка проявляється 

через актуальні для неї потреби, інтереси, звички, 

схильності, внутрішні спонукання і мотиви. 
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 Склад земель. До земель України належать усі землі в 

межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті 

водними об’єктами, які за основним цільовим призначенням 

поділяються на категорії. Україна за межами її території 

може мати на праві державної власності земельні ділянки, 

правовий режим яких визначається законодавством 

відповідної країни. 

 Склад правопорушення - це система ознак протиправної 

поведінки, необхідних і достатніх для притягнення до 

юридичної відповідальності;  об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт та суб’єктивна сторона. Якщо який-небудь з 

елементів відсутній, немає і самого правопорушення. 

 Слідчий – це посадова особа органів внутрішніх справ, 

Служби Безпеки України, прокуратури. Він провадить 

попереднє слідство, тобто здійснює дії, зміст яких полягає в 

з’ясуванні обставин здійснення злочину, у пошуку винного й 

пред’явленні йому обвинувачення. Слідчим може бути 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, 

необхідний рівень знань, достатній для здійснення 

досудового слідства, який успішно склав кваліфікаційні 

іспити та прийняв Присягу слідчого України. 

 Соціальна держава –   держава сучасного демократичного 

типу, функціонування якої можливе за умови розвиненої й 

стабільної економіки. Це здатність (а не просто бажання) 
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держави проводити соціальну політику на сучасному рівні: 

піклуватися про працевлаштування, дотримання реальних 

прав людини, розбудову системи соціального забезпечення, 

підтримку малозабезпечених верств населення. 

 Соціальна мобільність - зміни окремими індивідами або 

групами свого статусу, позиції в соціальній структурі 

суспільства, перехід людей з одних соціальних груп або 

прошарків в інші. Людину спонукає до мобільності 

намагання отримати якомога вищий соціальний статус у 

соціальної ієрархії. 

 Соціальна спільність – сукупність людей, об’єднаних 

загальними умовами існування, які регулярно взаємодіють 

між собою. До соціальної спільності відносять народи 

(нації), натовп, аудиторію (публіку), соціальні кола, соціальні 

групи, соціальні організації тощо. 

 Соціальна стратифікація - структуровану нерівність між 

різними групами людей. Існує багато її видів, зокрема 

статусна і майнова. 

 Соціальна сфера – одна з основних сфер суспільного життя 

(разом з економічною, політичною і духовною), яка охоплює 

інтереси кожної людини, соціальних груп, класів, націй, 

відносини суспільства й особистості, умови праці й побуту, 

здоров’я, відпочинку, раціонального використання 

неробочого часу, сукупність усіх галузей людської 
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діяльності, метою функціонування яких є соціальне 

забезпечення суспільства. 

 Соціальне житло – це житло всіх форм власності із 

житлового фонду соціального призначення, що безоплатно 

надається громадянам України, які потребують соціального 

захисту, на підставі договору найму на певний строк. 

 Соціальне партнерство – це добровільна, основана на 

незалежності та рівноправності сторін, тісна взаємодія ( 

діалог, переговори ) об'єднань працівників, підприємців, а в 

окремих випадках -  і держави у ході розробки, прийняття та 

застосування соціально – трудових норм. 

 Соціальне страхування – – вид цивільно – правових 

відносин, щодо захисту майнових інтересів громадян та 

юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 

особами страхових платежів та доходів від розміщення 

коштів цих фондів. 

 Соціальний захист – система економічних, юридичних, 

організаційних заходів щодо забезпечення основних 

соціальних прав людини в державі. 

 Соціальний інститут - це форма організації та регулювання 

життя суспільства, за допомогою якої упорядковуються 
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відносини між людьми, їхні діяльність та поведінка в 

суспільстві, забезпечується сталість громадського життя. 

Соціальні інститути є певною сукупністю установ; 

соціальних норм і культурних зразків, що визначають сталі 

форми соціальної поведінки та дії; системою поведінки 

відповідно до цих норм. Вирізняють п’ять основних груп 

соціальних інститутів: 1)економічні (власність, розподіл 

тощо); 2)політичні (держава, армія, суд, партії); 3)шлюбу та 

сім’ї; 4)виховні (школи, вузи тощо);5) культури (театри, 

музеї та ін.). Усі соціальні інститути здійснюють соціальну 

взаємодію та соціальний вплив на особистість та соціальну 

групу. 

 Соціальний порядок – життя в умовах стабільності, 

впорядкованості та безпеки. 

 Соціальні норми – існуючі в суспільстві правила поведінки 

загального характеру, які виявляють волю певної частини 

населення або всього суспільства і на випадок їх можливого 

порушення мають гарантії виконання різними засобами 

соціального впливу. 

 Соціальні послуги – комплекс правових, економічних, 

психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших 

заходів, які спрямовані на окремі соціальні групи чи 

індивідів, що перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги задля поліпшення або 
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відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя. Основні форми - 

матеріальна допомога і соціальне обслуговування. 

 Спадкоємець – це особа, яка у випадку смерті того або 

іншого громадянина здобуває право одержати його 

спадкоємне майно. Спадкоємцем може бути громадянин, 

юридична особа (організація, підприємство), а також 

держава. 

 Спадкування – перехід після смерті громадянина майна, яке 

йому належало, майнових прав та обов’язків у порядку 

правонаступництва до однієї чи кількох осіб. Спадкування 

здійснюється за заповітом або за законом. 

 Спеціальна позовна давність – скорочена або більш 

тривала порівняно із загальною позовною давністю.  Позовна 

давність в один рік застосовується до вимог: 1) про 

стягнення неустойки (штрафу, пені); 2) про спростування 

недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової 

інформації; 3) про переведення на співвласника прав та 

обов’язків покупця у разі порушення переважного права 

купівлі частки у праві спільної часткової власності; 4) у 

зв’язку з недоліками проданого товару; 5) про розірвання 

договору дарування; 6) у зв’язку з перевезенням вантажу, 

пошти; 7) про оскарження дій виконавця заповіту.  Позовна 

давність у п’ять років застосовується до вимог про 
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визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом 

насильства або обману. Позовна давність у десять років 

застосовується до вимог про застосування наслідків 

нікчемного правочину. 

 Співучасть у злочині – умисна спільна участь декількох 

осіб у вчиненні умисного злочину. Співучасниками злочину, 

поряд з виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. 

Виконавець (співвиконавець) злочину – особа, яка у 

співучасті з іншими учасниками злочину безпосередньо чи 

шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону 

не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, 

вчинила злочин.  Організатором є особа, яка організувала 

вчинення злочину (злочинів) або керувала його(їх) 

підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка 

утворила організовану групу чи злочинну організацію або 

керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи 

організовувала приховування злочинної діяльності 

організованої групи або злочинної організації. Підбурювачем 

є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або 

іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення 

злочину. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, 

наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод 

сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також 

особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя 
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чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, 

здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі 

предмети, або іншим шляхом сприяти приховуванню 

злочину. 

 Спільна власність на землю. Земельна ділянка може 

знаходитись у спільній власності з визначенням частки 

кожного з учасників спільної власності (спільна часткова 

власність) або без визначення часток учасників спільної 

власності (спільна сумісна власність). 

 Спільна власність – різновид права власності, ускладнений 

множинністю суб’єктів, правова форма об’єднання майна 

фізичних, юридичних осіб, держави і територіальних громад. 

Правовідносини в даному випадку виникають не тільки між 

власниками та третіми особами, але й між співвласниками. 

Спільна власність поділяється на спільну часткову власність 

(з визначенням часток кожного з співвласників) та на спільну 

сумісну власність (без визначення частки кожного 

співвласника). 

 Спільна сумісна власність подружжя – кожна річ, набута 

за час шлюбу, крім речей індивідуального користування. 

Об’єктом права спільної сумісної власності є заробітна 

плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із 

подружжя. 
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 Способи захисту авторських та суміжних прав –

адміністративно-правовий, цивільно-правовий та 

кримінально-правовий. Найбільш поширеним є цивільно-

правовий спосіб захисту. В ньому захист особистих 

немайнових прав суб’єкта авторського права та суміжних 

прав здійснюється незалежно від вини їх порушника та 

незалежно від порушення майнових інтересів автора чи 

виконавця. Позовна давність не поширюється на вимоги, що 

випливають із порушення особистих немайнових прав.  

Вимоги щодо усунення порушень особистих немайнових 

прав можуть бути пред’явлені суб’єктом авторського права 

та суміжних прав, а після його смерті –  спадкоємцями або 

особою, на яку він поклав охорону недоторканості своїх 

творів, а також організаціями, на які покладений обов’язок 

охорони авторських та суміжних прав. Дані заходи 

передбачені Цивільним кодексом України та  в Законі 

України «Про авторське право та суміжні права». 

 Стадії вчинення злочину – це поступові етапи завершення  

навмисного злочину, які різняться між собою ступенем його 

реалізації. Кримінальний кодекс України визначає три стадії 

злочину:готування до злочину;замах на злочин;закінчений 

злочин. 

 Статус біженців в Україні – іноземні громадяни  чи особи 

без громадянства, які через певні причини вимушені 
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залишити територію держави, громадянами якої вони є і не 

мають захисту цієї держави або не бажають ним 

користуватися. 

 Страховий контракт - контракт, згідно з яким одна сторона 

(страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони 

(власника страхового поліса), погодившись надати 

компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена 

непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно 

вплине на власника страхового поліса. 

 Страхове поле - максимальна кількість об'єктів, які можна 

застрахувати на добровільних засадах. Щодо страхування 

майна юридичних осіб це може бути кількість підприємств, 

які знаходяться в певному регіоні, а щодо особистого 

страхування – це кількість населення, яке має самостійні 

доходи. 

 Страхове право – сукупність загальноприйнятих правил 

(норм) поведінки страхувальників, страховиків та їх 

посередників, визначених державою і закріплених у законах і 

підзаконних актах, які стосуються страхової діяльності. 

 Статути, положення – кодифіковані акти, в яких 

визначається статус певного виду державних організацій та 

органів. 

 Створення юридичної особи. Для створення юридичної 

особи її учасники (засновники) розробляють установчі 



 

 179 

документи, які викладаються письмово і підписуються всіма 

учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений 

інший порядок їх затвердження. Установчим документом 

товариства є затверджений учасниками статут або 

засновницький договір між учасниками, якщо інше не 

встановлено законом. Товариство, створене однією особою, 

діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. 

Установа створюється на підставі індивідуального або 

спільного установчого акта, складеного засновником 

(засновниками). Установчий акт може міститися також і в 

заповіті. До створення установи установчий акт, складений 

однією або кількома особами, може бути скасований 

засновником (засновниками). Юридична особа вважається 

створеною з дня її державної реєстрації. 

 Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується 

страховиком відповідно до умов договору страхування при 

настанні страхового випадку. 

 Страхова компанія – юридично оформлена одиниця 

підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, 

командитного товариства чи товариства з повною 

відповідальністю, яка має ліцензію на право брати на себе 

обов'язки страховика. В Україні більшість С. к. мають форму 

акціонерного товариства. 
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 Страховий стаж – період (термін) упродовж якого особа 

підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню  та за який щомісяця сплачено страхові внески 

в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. 

 Страхова сума – визначена договором страхування або 

визначена законом грошова сума, в межах якої страховик 

зобов'язується виплатити страхове відшкодування за 

договором майнового страхування або яку він зобов'язується 

виплатити за договором особистого страхування. 

 Страхове відшкодування - страхова виплата, яка 

здійснюється страховиком у межах страхової суми за 

договорами майнового страхування і страхування 

відповідальності при настанні страхового випадку. 

 Страхове зобов'язання – чисті контрактні зобов'язання 

страховика згідно зі страховим контрактом. 

 Страхове покриття – відсоток страхової вартості витрат на 

посів озимої зернової сільськогосподарської культури, 

визначений Стандартним договором страхування площ 

посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків 

на період перезимівлі (страховий продукт 2) договір,  у 

межах якого страховик гарантує відшкодування збитку. 

 Страховик –  юридична особа (страхова компанія), що діє на 

підставі відповідної ліцензії беручи на себе певні 
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зобов'язання щодо створення колективного страхового фонду 

і виплати з нього страхового відшкодування страхувальнику 

або третій особі (на користь якої укладено договір 

страхування) при настанні страхового випадку. Страховики – 

це суб'єкти фінансового ринку, які реалізують різні види 

страхових послуг, основною функцією яких є здійснення всіх 

видів і форм страхування шляхом взяття на себе за певну 

плату різноманітних видів ризиків із зобов'язанням 

відшкодувати суб'єкту страхування збитки при настанні 

страхового випадку. 

 Строки позовної давності – строки, що встановлюються 

законом – загальна позовна давність і спеціальна позовна 

давність. 

 Структура цивільних правовідносин: 1) суб’єкт; 2) об’єкт; 

3) зміст (суб’єктивні права та обов’язки); 4) юридичні факти. 

 Суб’єкт правопорушення – це особа, що його вчинила. 

Таким суб’єктом може бути тільки психічно здорова людина, 

яка досягла встановленого віку притягнення до 

відповідальності. 

 Суб’єктами земельних відносин є громадяни, юридичні 

особи, органи місцевого самоврядування та органи 

державної влади. 

 Суб’єкти адміністративних правовідносин – носії прав і 

обов'язків у сфері державного управління, які передбаченні 
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адміністративно-правовими нормами. Такий суб'єкт може 

реалізувати права і виконувати покладенні на нього 

обов'язки. 

 Суб’єкти господарського права – учасники господарських 

відносин, які здійснюють господарську діяльність, 

реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене 

майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах цього майна, крім випадків передбачених 

законодавством. 

 Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення – юридична особа, що здійснює 

господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення 

(телерадіоорганізація, провайдер програмної послуги тощо). 

 Суб’єкти конституційно - правових відносин – учасники, 

що мають суб'єктивні права і виконують юридичні обов'язки. 

 Суб’єкти права власності – Український народ,фізичні 

особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна  

республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави; 

інші суб’єкти  публічного права. усі суб’єкти права власності 

є рівними перед законом. 

 Суб’єкти права власності на землю: 1)громадяни та 

юридичні особи – на землі приватної власності; 

2)територіальні громади, які реалізують це право 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, – 
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на землі комунальної власності; 3)держава, яка реалізує це 

право через відповідні органи державної влади, - на землі 

державної власності. 

 Суб’єкти правовідносин – учасники правовідносин, 

наділені відповідними правами та обов’язками. Суб’єктом 

правовідносин може бути тільки правосуб’єктна особа. 

 Суб’єкти цивільних правовідносин – фізичні особи (люди), 

юридичні особи (організації, що створюються людьми), 

держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного 

права. 

 Суб’єктивна сторона правопорушення розкриває психічне 

ставлення суб’єкта до вчиненого діяння та його наслідків, 

вказує на спрямованість волі правопорушника. Ознаками 

суб’єктивної сторони є вина, мотив і мета. 

 Суб’єктивне право – це міра можливої поведінки 

уповноваженої особи, що включає можливість самостійно 

здійснювати певні дії, а також вимагати певної поведінки від 

зобов’язаної особи в інтересах уповноваженої особи. 

 Суб’єктивний обов’язок – це міра належної поведінки, що 

вимагає від зобов’язаної особи вчинити певні дії в інтересах 

уповноваженої особи або утриматися від учинення певної дії. 
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 Суб'єкт оподаткування – юридична або фізична особа, яка 

зобов'язана згідно чинного законодавства сплачувати 

відповідні податки або платежі. 

 Суб'єкти  права  інтелектуальної  власності: творець 

(творці)   об'єкта   права   інтелектуальної   власності   (автор, 

виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать 

особисті немайнові  та  (або)  майнові  права   

інтелектуальної   власності відповідно до закону чи 

договору. 

 Суб'єкти підприємницької діяльності:громадяни України, 

інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом 

у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм 

власності відповідно до Закону України «Про власність»; 

об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в 

Україні на умовах угоди про розподіл продукції. 

 Суб'єкти трудового права – це учасники індивідуальних, 

колективних трудових та інших відносин, які на підставі 

чинного законодавства наділяються суб'єктивними правами 

та відповідними юридичними обов'язками. 

 Суб'єктивне право (право громадянина) - передбачена 

певною нормою права можливість суб'єкта поводитися 

певним чином. 

 Суверенітет  державний – верховенство державної влади по 

відношенню до будь-якої іншої влади всередині країни та її 
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незалежність від усякої іншої влади всередині країни та за її 

межами. 

 Суверенітет народний – джерело державного суверенітету в 

демократичній державі, оскільки влада народу є первинною 

щодо державної влади, а державна влада похідною від влади 

народу. 

 Суверенітет національний – повновладдя нації, її 

можливість і здатність визначати характер свого життя. 

Здійснювати своє право на самовизначення аж до 

відокремлення і утворення самостійної держави. 

 Суд – орган держави, який здійснює правосуддя, розглядає 

цивільні, кримінальні та інші справи на підставах чинного 

законодавства відповідно до встановлених процесуальних 

правил. Рішення суду може бути скасоване чи змінене лише 

вищестоящим судом. 

 Суд присяжних - один із демократичних інститутів судової 

системи, що втілює принципи участі народу у здійсненні 

правосуддя;  розглядає кримінальні справи по першій 

інстанції, і його рішення не підлягають апеляційному 

оскарженню. 

 Суддя – представник судової влади, який здійснює 

правосуддя та виносить рішення в судовій справі. 

 Суди загальної юрисдикції – єдина система судів 

(Конституційний суд є єдиним органом конституційної 
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юрисдикції в Україні). В системі судів загальної юрисдикції 

утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих 

судових юрисдикцій. Найвищим судовим органом у системі 

судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 

відповідні вищі спеціалізовані суди(господарські, 

адміністративні та інші). 

 Судимість – правове становище особи, яке виникає у зв’язку 

з ухваленням вироку та призначенням покарання, що має для 

засудженого певні несприятливі наслідки. 

 Судова влада забезпечує правосуддя в державі, що 

здійснюється судами. Суди розглядають будь-які спірні 

питання, що виникають між людьми, підприємствами, 

організаціями. Суди виносять вироки людям, винним у 

скоєнні злочинів. 

 Судоустрій – сукупність правних норм, які встановлюють 

суд. систему, її організацію, завдання, компетенцію окремих 

судів та процедуру їх діяння. 

 Судочинство – встановлений законом або звичаєм порядок і 

форма вчинення судових  дій у межах завдань судів у 

здійсненні правосуддя. 

 Суміжні права – права виконавців на результати творчої 

діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних 

підставах передано суміжні майнові права щодо виконання, 
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права виробників фонограм, відеограм, їх спадкоємців та 

осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові 

права щодо фонограм і відеограм, а також організацій 

мовлення та їх правонаступників, які охороняються 

авторським правом. 

 Суперфіцій – право забудови чужої земельної ділянки. 

 Суспільна група – сукупність людей, пов’язаних взаємодією 

й поєднаних спільними інтересами і цілями. 

 Суспільна думка – своєрідний спосіб існування суспільної 

свідомості у вигляді неофіційної масової свідомості 

соціальних груп, об'єднань людей, які пов'язані спільністю 

інтересів, в якому фіксується відношення до подій або явищ, 

суспільного життя. В повсякденному житті суспільною 

думкою вважають думку колективу (груп) про події та факти 

внутрішнього й зовнішнього життя, поведінку окремих 

членів колективу. 

 Суспільна мораль – система етичних норм, правил 

поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних 

духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, 

гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.  

 Суспільна свідомість - сукупність ідей, теорій, поглядів, 

представлень, почуттів, вірувань, емоцій людей, настроїв, у 

яких відбивається природа, матеріальне життя суспільства і 

вся система суспільних відносин. 
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 Суспільний порядок – порядок у суспільстві, який 

відповідає вимогам усього комплексу соціальних норм. 

 Суспільні відносини – різноманітні відносини, що 

виникають між народами, націями, соціальними групами  у 

процесі культурної, економічної, політичної життєдіяльності. 

 Суспільство – це організована сукупність людей, об’єднаних 

характерними для них відносинами на певному ступені 

історичного розвитку;  самодостатня система, заснована на 

співпраці людей зі своєю власною динамічною системою 

взаємозв’язків його членів, об’єднаних сімейними узами, 

груповими, становими, класовими та національними 

відносинами. 

 

Т 

 Тарифна сітка – шкала, що визначає співвідношення  в 

оплаті праці різних груп працівників залежно від їх 

кваліфікації. 

 Телебачення – виробництво аудіовізуальних програм та 

передач або комплектування (пакетування) придбаних 

аудіовізуальних програм та передач і їх поширення 

незалежно від технічних засобів розповсюдження.  

 Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями, 
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або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають 

єдиний адміністративний центр. До територіальної громади 

входять усі жителі села, селища, міста незалежно від їхнього 

віку, національності, соціального стану та громадянства.  

 Територія держави – сухопутні, водні, підземні та повітряні 

простори, а також прирівняні до них об'єкти (повітряні і 

морські судна, трубопроводи, підводні телеграфні кабелі), 

що перебувають під суверенітетом даної держави. Ст. 132 

Конституції України наголошує, що державна територія 

України є єдиною та цілісною. 

 Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у 

свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства 

шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 

залякування населення та органів влади або вчинення інших 

посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або 

погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 

злочинних цілей.  

 Терористичний акт – застосування зброї, вчинення вибуху, 

підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи 

здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи 

настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені 

з метою порушення громадської безпеки, залякування 

населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного 

ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи 
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вчинення або невчинення дій органами державної влади чи 

органами місцевого самоврядування, службовими особами 

цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, 

або привернення уваги громадськості до певних політичних, 

релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

 Терорист – особа, яка бере участь у терористичній 

діяльності.  

 Терористична група – група з двох і більше осіб, які 

об'єдналися з метою здійснення терористичних актів. 

 Терористична організація – стійке об'єднання трьох і 

більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної 

діяльності, у межах якого здійснено терористичний акт. 

 Технічний захист інформації – вид захисту інформації, 

спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-

технічних заходів та/або програмних і технічних засобів 

унеможливлення витоку, знищення та блокування 

інформації, порушення цілісності та режиму доступу до 

інформації.  

 Технологічний тероризм – злочини, що вчиняються з 

терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, 

бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового 

ураження або її компонентів, інших шкідливих для здоров'я 

людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних 



 

 191 

систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, 

виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних 

об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або 

загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації 

внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, 

населення та довкілля; створюють умови для аварій і 

катастроф техногенного характеру. 

 Тимчасове посвідчення громадянина України – документ, 

який посвідчує особу і підтверджує її належність до 

громадянства України. 

 Типологія держави – поділ усіх держав, що існували й 

існують, на типи за їх найсуттєвішими ознаками. 

 Тлумачення закону – діяльність органів держави, 

організацій, посадових осіб, окремих громадян щодо 

встановлення змісту норм права, усвідомлення в них волі 

законодавця. 

 Товар – продукт економічної діяльності людини, що 

виготовляється для продажу, все те, що становить предмет 

торгівлі. 

 Товариство з додатковою відповідальністю –  засноване 

однією або кількома особами товариство, статутний фонд 

якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом. 

Учасники цього товариства, на відміну від товариства з 

обмеженою відповідальністю, несуть субсидіарну 
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відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в 

однаковому для всіх розмірі, кратному вартості внесених 

ними вкладів, який визначається статутом. До товариства з 

додатковою відповідальністю застосовують правила 

Цивільного кодексу України про товариства з обмеженою 

відповідальністю – якщо інше не передбачено установчими 

документами товариства. 

 Товариство з обмеженою відповідальністю – засноване 

однією або кількома особами товариство, статутний фонд 

якого поділений на частки визначених установчим 

документом розмірів. Засновники цього товариства несуть 

відповідальність за зобов'язаннями товариства лише в межах 

належних їм часток у статутному фонді. 

 Торговельна марка  – будь-яке позначення або будь-яка 

комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від 

товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 

особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, 

літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 

 Торговий патент – державне свідоцтво, яке засвідчує право 

суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного 

(відокремленого) підрозділу провадити такі види 

підприємницької діяльності: торговельна діяльність (за 

готівкові кошти, а також з використанням інших форм 
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розрахунків та кредитних карток); діяльність з обміну 

готівкових валютних цінностей; діяльність із надання послуг 

у сфері грального бізнесу;діяльність із надання побутових 

послуг. 

 Тоталітаризм – система, яка здійснює або намагається 

здійснювати цілковитий контроль над усіма сферами 

суспільної діяльності й життям кожної людини зокрема. 

 Традиція – те, що одне покоління успадкувало від 

попередніх поколінь. 

 Трансферт – передача населенню території, яка перейшла 

від однієї держави до іншої. 

 Третейський суд – недержавний незалежний орган, що 

утворюється за угодою або відповідним рішенням 

зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб для вирішення 

суперечок, що виникають із цивільних та господарських 

правовідносин. 

 Трудова функція – робота, яку виконуватиме працівник, 

коло його повноважень і обов'язків. 

 Трудове право – сукупність правових норм, які регулюють 

відносини між роботодавцем і працівниками, трудовим 

колективом. Норми трудового права регулюють питання: 

трудові права, умови укладення трудового і колективного 

договорів, їх зміст, гарантії трудових прав, організації праці, 

підстави розірвання трудового договору, способи захисту 
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трудових прав, умови та гарантії діяльності профспілок, а 

також пов’язані з ними відносини з приводу соціального 

забезпечення, пенсійного обслуговування, робочий час та час 

відпочинку тощо. 

 Трудовий договір – угода між роботодавцем і працівником, 

у відповідності до якої роботодавець зобов’язується надати 

працівникові певну роботу, забезпечити належні, 

передбачені чинним законодавством умови праці, своєчасно і 

в повному обсязі сплачувати заробітну плату, а працівник 

зобов’язується виконувати визначену цим договором роботу, 

дотримуватись діючих на підприємстві правил внутрішнього 

розпорядку. 

 Трудові відносини – відносини, що утворюються в процесі 

праці. Такі відносини виникають між власником 

підприємства (установи чи організації) та найманим 

працівником, який виконує певну роботу на цьому 

підприємстві. 

 Трудові спори – неврегульовані шляхом безпосередніх 

переговорів суперечності (конфлікти) між власником 

підприємства, установи, організації і працівником (групою 

працівників, профспілками або іншим уповноваженим 

трудовим колективом органом), що виникають з приводу 

застосування норм законодавства про працю, зміни існуючих 
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або встановлення  нових умов праці і вирішуються у 

визначеному чинним законодавством порядку. 

 

У 

 Удаваний правочин – це правочин, який  вчинено 

сторонами для приховання іншого правочину, який вони 

насправді вчинили. 

 Узус - речове право користування чужою річчю без 

отримання прибутків. Узуарій може лише користуватися 

чужою річчю, проте не має права на плоди від неї. 

 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження – умисне 

ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за 

собою наслідків, передбачених Кримінальним Кодексом 

України, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я 

або значну стійку втрату працездатності менш як на одну 

третину. 

 Умисне тяжке тілесне ушкодження – умисне тілесне 

ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи 

таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його 

функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на 

одну третину, або переривання вагітності чи непоправне 

знівечення обличчя. 
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 Умови дійсності правочину – встановлені законом вимоги 

(про форму; про сторони; про зміст правочину; про 

відповідність (єдність) внутрішньої волі і волевиявлення 

сторін; спрямованість правочину на реальне настання 

правових наслідків, що обумовлені ним), дотримання яких 

надає правочину належну юридичну силу. 

 Умовне засудження – призначення судом покарання у 

випадку, коли суд  постановляє не виконувати вирок, якщо 

протягом визначеного судом випробувального строку 

засуджений не вчинить нового злочину і зразковою 

поведінкою та чесною працею виправдає виявлену йому 

довіру. 

 Умовні правочини – правочини, що здійснюються під 

умовою (відкладальною чи скасувальною). 

 Універсальні правозахисні механізми – органи та 

організації, що поширюють свою діяльність на весь світ, 

незалежно від державних і регіональних кордонів і пов’язані 

з основною міжнародною організацією  –  ООН. 

 Унітарна держава – єдина централізована держава, що 

складається з адміністративно – територіальних 

одиниць(області, райони, провінції тощо), що підпорядковані 

центральним органам влади і не мають ознак суверенітету.  

 Уповноважений Верховної Ради з прав людини – особа, на 

яку покладається державний захист прав людини і яка 
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здійснює парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина.  

 Уряд – орган виконавчої влади в державі (зазвичай 

найвищий виконавчий орган). Його очолює глава держави 

(президент, монарх) або прем’єр-міністр (голова уряду, 

канцлер, голова ради або кабінету міністрів). 

 Усиновлення — правовий акт, унаслідок здійснення якого 

між усиновленою дитиною та усиновлювачем 

встановлюються такі самі особисті і майнові відносини, як 

між батьками та дітьми. 

 Усиновлювач – це людина, яка приймає у свою сім’ю 

дитину на правах дочки чи сина. Між усиновлювачем і 

усиновленою дитиною виникають такі самі правові 

відносини, що й між кровними батьками та дітьми. 

 Установа –   організаційно-правова форма юридичної особи, 

що є організацією, створеною однією або кількома особами 

(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, 

шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для 

досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього 

майна. 

 Установчі документи юридичної особи – для створення 

юридичної особи її учасники (засновники) розробляють 

установчі документи: статут або засновницький договір, які 

викладаються письмово і підписуються всіма учасниками 
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(засновниками), якщо законом не встановлено інший 

порядок їх затвердження. 

 Уявна оборона –  дії, пов’язані із заподіянням шкоди за 

таких обставин, коли реального суспільно небезпечного 

посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії 

потерпілого, лише помилково припускала наявність такого 

посягання. 

 

Ф 

 Факторинг  – договір, за яким одна сторона (фактор) 

передає або бере на себе зобов'язання передати кошти в 

розпорядження другої сторони (клієнта) на платній основі, а 

клієнт відступає або бере на себе зобов'язання відступити 

факторові ту грошову вимогу до третьої особи, яка випливає 

з відносин клієнта (кредитора) з цією третьою особою -

боржником. Предметом договору факторингу може бути як 

грошова вимога, строк платежу якої закінчився (наявна 

вимога), так і право на отримання коштів, яке виникне в 

майбутньому (майбутня вимога). 

 Федерація - держава, до складу якої входять кілька 

державних утворень (суб'єктів федерації). 

 Фермерське господарство. Землі фермерського 

господарства можуть складатися із: а)земельної ділянки, що 

належить на праві власності фермерському господарству як 
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юридичній особі; б)земельних ділянок, що належать 

громадянам –  членам фермерського господарства на праві 

приватної власності; в)земельної ділянки, що 

використовується фермерським господарством на умовах 

оренди. Громадяни — члени фермерського господарства 

мають право на одержання безоплатно у власність із земель 

державної і комунальної власності земельних ділянок у 

розмірі земельної частки (паю). 

 Фізична особа - людина як учасник цивільних відносин. 

 Фізична особа як суб’єкт господарювання – учасники 

господарських відносин за умови державної реєстрації її як 

підприємця без статусу юридичної особи, які здійснюють 

господарську діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію , мають відокремлене майно і несуть 

відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього 

майна, крім випадків передбачених законодавством. 

 Фізичний примус (насильство) - це протиправний фізичний 

вплив на людину (наприклад, застосування фізичної сили, 

нанесення удару, побоїв, тілесних ушкоджень, введення в 

організм різноманітних препаратів тощо) з метою примусити 

її вчинити злочин (наприклад, не перешкоджати 

проникненню у сховище, видати чуже майно тощо). 

Непереборним визнається такий фізичний примус, при якому 
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особа цілком позбавлена можливості керувати своїми діями 

(бездіяльністю). 

 Фіксований податок – спосіб оподаткування доходів, 

одержаних від підприємницької діяльності, за фіксованим 

розміром податку шляхом придбання патенту. 

 Фіксований сільськогосподарський податок – податок, 

який справляється з одиниці земельної площі у відсотках від 

її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює 

сплату окремих податків і зборів. Сплачують ф. с. п. 

сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка  

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. 

 Фіктивне банкрутство –  завідомо неправдива (вигадана) 

заява засновника чи власника суб'єкта підприємницької 

діяльності або його посадових осіб про стійку фінансову 

неспроможність виконання вимог кредиторів і зобов'язань 

перед бюджетом 

 Філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або 

частину її функцій. 

 Фінансовий аналіз – спосіб нагромадження, трансформації і 

використання інформації фінансового характеру, що має 

метою: оцінити поточне і перспективний фінансовий стан 

підприємства; визначити можливі доцільні темпи розвитку 
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підприємства з позицій фінансового їхнього забезпечення; 

виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і 

доцільність їхньої мобілізації: спрогнозувати положення 

підприємства на ринку капіталів. 

 Фінансовий контроль – сукупність видів, форм і методів 

перевірки законності і доцільності здійснення фінансових 

операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової 

політики. Отже, фінансовий контроль зв’язаний з реалізацією 

фінансової політики як безпосередньо, так і через контроль 

за фінансовою діяльністю окремих суб’єктів.  

 Фінансовий лізинг – це   вид цивільно-правових відносин,  

що  виникають із договору  фінансового лізингу.  

 Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які 

здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму, що включають проведення державного 

фінансового моніторингу та первинного фінансового 

моніторингу.  

  Фінансове право – сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні відносини, пов’язані з діяльністю 

держави щодо формування й виконання державного  

бюджету з грошовим обігом, банківськими операціями, 

кредитами, позиками, податками. 
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 Фінансовий ринок – механізм перерозподілу фінансових 

ресурсів підприємств і нагромаджень населення між 

суб'єктами господарювання і галузями економіки, 

«зв'язування» частини грошових коштів, не забезпечених 

споживчими товарами, а також засобом покриття дефіциту 

державного бюджету. 

 Фіскальна функція держави – збирання податків, 

забезпечення надходжень до державної скарбниці. 

 Форма держави - комплексне поняття, яке характеризує 

державу щодо форми правління, форми державного устрою 

та державного режиму. 

 Форма державного правління – порядок організації вищих 

державних органів, що визначає їхні структуру, компетенцію 

та взаємодію. 

 Форма державного устрою – порядок територіального 

поділу держави, взаємовідносин її складників між собою й 

державою в цілому та відповідної організації державних 

органів. 

 Форма правочину – форма волевиявлення сторін при 

здійсненні правочину (усна; письмова – проста чи нотаріальна; 

шляхом конклюдентних дій; шляхом мовчання). 

 Формація – суспільство на певному ступені історичного 

розвитку з  властивими йому способами виробництва, 
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системою виробничих відносин і рівнем розвитку 

продуктивних сил.   

 Форми демократії в Україні  - референдуми і вибори, 

через які здійснюється безпосереднє волевиявлення народу.  

 Фракція – угруповання всередині політичної партії, члени 

якого об’єднуються на окремій платформі, відмінній від 

головної (генеральної) лінії партії, мають свій організаційний 

центр і виступають проти курсу, прийнятого більшістю членів 

партії.  

 Форс-мажор,  обставини непереборної сили – обставини, 

що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або 

нормативно-правового характеру, обов’язкових для суб’єктів у 

тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, 

що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, 

повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій 

або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не 

могли бути керованими стороною договору (контракту), 

включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок 

несприятливих погодних умов, раптового припинення 

поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, 

не пов’язаного з несплатою їх вартості. 

 Франчайзинг – договір, за яким один підприємець  – 

франчайзер   надає іншому підприємцеві - франчайзі 

(користувачеві) – за певну винагороду право експлуатувати 
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франчизу з метою продажу визначеного сторонами виду 

товарів та/або послуг. Франчиза є комплексом виключних 

прав (право на найменування торговельного підприємства 

(фірму), право на знак для товарів і послуг, винаходи, 

корисні моделі, авторські права, конфіденційну торговельну 

інформацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, 

що підлягають використанню користувачем (франчайзі)). 

Відповідає договору комерційної концесії. 

 Функції держави – це основні напрямки діяльності держави, 

які виникають і розвиваються відповідно до її задач і цілей. 

Держава виконує своє соціальне призначення через 

здійснення відповідних функцій, що являють собою основні 

напрями її діяльності. Головними внутрішніми функціями 

прийнято вважати: організаційно-управлінську,економічну, 

соціальну, інтегративну, культурно-виховну, правоохоронну 

тощо. Зовнішні  функції  –  оборонна та дипломатична. 

 

Х 

 Хабарництво –  одержання службовою особою, а також 

давання їй хабара з метою одержання певних вигід 

протизаконним порядком. Кримінальний кодекс України 

визнає приймання чи давання хабара як злочин. 

 Хмарне сховище – являє собою модель схову даних, де 

цифрові дані зберігаються в логічні пули, a фізичне 

зберігання охоплює кілька серверів (і часто на різних місцях 

(локаціях)), фізичне середовище, як правило, належить 

хостинговим компаніям, вони ж керують цим середовищем. 
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 Холдингова компанія – суб'єкт господарювання, що володіє 

контрольним пакетом акцій  дочірнього підприємства. 

 Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з 

мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується 

особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. 

 

Ц 

 Центральні органи виконавчої влади – Державний 

комітет (державна служба), діяльність якого спрямовує і 

координує Прем’єр-Міністр України або один із віце-

прем’єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет (його 

очолює його голова)  вносить пропозиції щодо формування 

державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів 

України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері 

діяльності, здійснює управління в цій сфері. Центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (очолює 

його голова) має визначені Конституцією та законодавством 

України особливі завдання та повноваження, щодо нього 

може встановлюватись спеціальний порядок утворення, 

реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а 

також призначення і звільнення керівників та вирішення 

інших питань. 

 Цесія – передача цедентом (кредитор, який поступився 

своїми правами) цесіонарію (новому кредитору) своїх прав за 

зобов'язанням. За загальним правилом цесія може 

застосовуватись у будь-яких зобов'язаннях, якщо вона не 
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суперечить закону чи договору або коли вимога не пов'язана 

з особою. 

 Цивілізація – соціокультурна система, яка охоплює 

соціально-економічні умови життєдіяльності суспільства, 

етнічні, релігійні його основи, ступінь гармонізації людини й 

природи, а також рівень економічної, політичної, соціальної 

й духовної свободи особистості. 

 Цивільна відповідальність неповнолітньої особи. 

Особисто неповнолітня особа несе відповідальність: за 

порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно 

до закону; за порушення договору, укладеного за згодою 

батьків (усиновлювачів, піклувальника).Якщо у 

неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування 

збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки 

(усиновлювачі, піклувальник). 

 Цивільна дієздатність фізичної особи. Цивільну 

дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення 

своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю 

фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 

здатність своїми діями створювати для себе цивільні 

обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 

відповідальність у разі їх невиконання. 

 Цивільна дієздатність юридичної особи. 1)Юридична 

особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх 

через свої органи, які діють відповідно до установчих 
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документів та закону. Порядок створення органів юридичної 

особи встановлюється установчими документами та законом. 

2)У випадках, встановлених законом, юридична особа може 

набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через 

своїх учасників. 3)Орган або особа, яка відповідно до 

установчих документів юридичної особи чи закону виступає 

від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, 

добросовісно і розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження 

повноважень щодо представництва юридичної особи не має 

юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, 

що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не 

знати про такі обмеження. 4)Якщо члени органу юридичної 

особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих 

документів виступають від імені юридичної особи, 

порушують свої обов’язки щодо представництва, вони 

несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними 

юридичній особі. 

 Цивільна правоздатність фізичної особи.  Здатність мати 

цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають 

усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи 

виникає у момент її народження і припиняється у момент її 

смерті. 

 Цивільна правоздатність юридичної особи. 1)Юридична 

особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки 

(цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за 

своєю природою можуть належати лише людині. 2)Цивільна 
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правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише 

за рішенням суду. 3)Юридична особа може здійснювати 

окремі види діяльності, перелік яких встановлюється 

законом, після одержання нею спеціального дозволу 

(ліцензії). 4)Цивільна правоздатність юридичної особи 

виникає з моменту її створення і припиняється з дня 

внесення до єдиного державного реєстру запису про її 

припинення. 

 Цивільне законодавство – сукупність нормативно-правових 

актів, що регулюють майнові відносини, пов’язані з 

володінням, користуванням і розпорядженням 

матеріальними благами, а також певні особисті стосунки, 

пов’язані з майновими (наприклад, авторське право), та 

виключно особисті немайнові відносини, об’єктами яких 

можуть бути, наприклад, ім’я, честь, гідність. 

 Цивільне право – галузь права, яка включає в себе норми 

права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові 

суспільні відносини між рівноправними суб’єктами права – 

фізичними та юридичними особами, територіальними 

громадами, державами та іншими суб’єктами публічного 

права. Предметом цивільного права є майнові та  особисті 

немайнові відносини, так звані «цивільні відносини», 

засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників. 

 Цивільний відповідач - батьки, опікуни, піклувальники або 

інші особи, а також підприємства, установи та організації, які 

в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, 
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завдану злочинними діями обвинуваченого. Про притягнення 

як цивільного відповідача особа, яка провадить дізнання, 

слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу. Цивільний 

відповідач або його представник має право: заперечувати 

проти пред’явленого позову; давати пояснення по суті 

пред’явленого позову; подавати докази; заявляти 

клопотання; ознайомлюватися з матеріалами справи, що 

стосуються цивільного позову, з моменту закінчення 

досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не 

провадилося, після призначення справи до судового 

розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти 

відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати 

скарги на вирок і ухвали суду в частині, що стосується 

цивільного позову, а за наявності відповідних підстав — на 

забезпечення безпеки. 

 Цивільний кодекс України – основний систематизований 

кодифікаційний акт цивільного законодавства України, який 

регулює суспільні відносини, які є предметом цивільного 

права,прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 

року та  набрав чинності 1 січня 2004 року.  

 Цивільний позивач - громадянин, підприємство, установа 

чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і 

пред’явили вимогу про відшкодування збитків. Про визнання 

цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка 

провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд 

-ухвалу. Цивільний позивач зобов’язаний на вимогу органу 
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дізнання, слідчого, прокурора і суду пред’являти всі 

необхідні документи, зв’язані з заявленим позовом. 

 Цивільні правовідносини – це майнові та немайнові 

відносини, які ґрунтуються на принципах рівності, автономії 

волі та майновій самостійності учасників, виникають між 

юридично рівними та незалежними один від одного 

суб’єктами; це приватноправові відносини, що виникають 

між суб’єктами приватного права. 

 Цивільно-правова відповідальність – це невигідні 

наслідки майнового характеру, що покладаються на особу, 

яка вчинила цивільне правопорушення, не виконала чи 

неналежно виконала зобов’язання або посягнула на 

абсолютні майнові чи особисті немайнові права або блага 

інших осіб. Цивільно-правова відповідальність настає лише 

за умови, якщо протиправна поведінка є необхідною, 

основною і безпосередньою причиною виникнення збитків, 

тобто наявний причинний зв’язок між конкретними діями 

(бездіяльністю) боржника і шкодою. 

 Цивільно-правовий договір –  головна основа виникнення 

зобов’язально-правових відносин (зобов’язань), він 

встановлює певні права і обов’язки для сторін, що його 

уклали. 

 Цивільно-правові угоди – це правомірні дії, направлені на 

виникнення, зміну або припинення цивільних прав і 

обов’язків. Розрізняють односторонні і двосторонні 

(багатосторонні) угоди. Форми угод: усна форма; проста 
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письмова форма; нотаріально засвідчена письмова форма; 

конклюдентна (мовчазна) форма. Угода, для якої законом не 

встановлена певна форма, може укладатися шляхом 

здійснення дій за умовчанням (наприклад, оплата проїзду в 

транспорті). 

 Цінний папір –  документ встановленої форми з 

відповідними реквізитами, який посвідчує грошове або інше 

майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка 

його випустила (видала), і власником та передбачає 

виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а 

також можливість передачі прав, що випливають з цього 

документа, іншим особам. 

 Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, 

наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який 

використовується, з обов'язковим посиланням на його автора 

і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою 

зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання 

на погляди іншого автора в автентичному формулюванні. 

 

Ч 

 Час відпочинку – це час, протягом якого працівник має 

право не виконувати свої трудові обов'язки. 

 Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не 

досягла чотирнадцяти років .Фізична особа, яка не досягла 

14 років (малолітня особа), має право: самостійно вчиняти 

дрібні побутові правочини (правочин вважається дрібним 
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побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, 

відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку 

та стосується предмета, який має невисоку вартість); 

здійснювати особисті немайнові права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються 

законом. Малолітня особа не несе відповідальності за 

завдану нею шкоду. 

 Червона книга України – офіційний державний документ, 

який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення,видів тваринного і рослинного світу у 

межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені 

відомості про сучасний стан цих видів тваринного і 

рослинного світу та заходи щодо їх збереження і 

відтворення. Ведення Червоної книги України здійснюється 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з питань екології та природних ресурсів. 

 

Ш 

 Шахрайство – протизаконне заволодіння державним, 

приватним та іншим майном або набуття права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою. 

 Шикана — дозволені законом дії особи, спрямовані на 

заподіяння шкоди іншим особам (особі). Шикана може мати 

як матеріальний, так і процесуальний характер. 
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 Шкода  – втрати майнового (та/або немайнового) характеру, 

що є наслідком протиправної поведінки боржника. 

 Шкода майнова , виражена в грошах,— це збитки. Збитки 

поділяють на реальну шкоду (витрати, зроблені кредитором 

для відновлення порушеного права, втрата чи пошкодження 

майна) та упущену вигоду (неодержані доходи – які кредитор 

одержав би, якби його право не було порушене). 

 Шкода немайнова (моральна)  може бути однією з умов 

відповідальності у випадках виникнення недоговірної шкоди, 

визнання правочинів недійсними на основі недобросовісної 

поведінки однієї із сторін, посягання на особисті немайнові 

права і блага. Моральною шкодою вважаються втрати 

немайнового характеру, що виникли внаслідок фізичних чи 

моральних страждань особи, права чи блага якої порушено. 

Немайнова шкода юридичної особи виявляється у 

пошкодженні її ділової репутації. За загальним правилом 

відповідальність за заподіяння моральної шкоди настає лише 

за наявності вини її заподіювача. Моральна шкода 

відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає 

відшкодуванню, і не пов’язана із сумою цього 

відшкодування. 

 Шлюб – юридично оформлений  у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану добровільний, вільний та 

рівноправний союз чоловіка й жінки, що породжує їхні 

взаємні права та обов'язки, спрямовані на створення сім'ї, 

народження й виховання дітей. Проживання однією сім’єю 
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жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення 

у них прав та обов’язків подружжя. 

 Шлюбний вік – досягнення особами, які одружуються, 

визначеного законом віку. Шлюбний вік в Україні складає 18 

років як для чоловіка так і для жінки. У деяких випадках суд 

може надати дозвіл на укладення шлюбу з 16 років.  

Шлюбний договір – цивільний правочин, що базується на  

домовленості наречених або подружжя відносно 

встановлення майнових прав та обов’язків подружжя на 

період існування та припинення шлюбу. 

 

Ю 

 Юридична адреса – офіційно зареєстрована адреса 

юридичної особи, зафіксована при реєстрації. 

 Юридична відповідальність – це юридичний обов’язок 

правопорушника зазнати примусового позбавлення його 

певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, 

духовних чи особистих), які належали йому до факту 

правопорушення.  

 Юридична конфліктологія – галузь знань, яка вивчає 

природу, причини і динаміку розвитку юридичних 

конфліктів, правові механізми їх попередження і вирішення. 

Суспільство й держава створюють та активно 

використовують механізми  – суд, прокуратуру, 

парламентські процедури і т. ін., що призначені для 

примирення конфліктуючих сторін або примусового 

припинення їх протистояння.  
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 Юридична особа – організація, підприємство, установа, 

окремий індивід, що мають відокремлене майно, можуть від 

свого імені набувати майнових прав та виконувати обов'язки, 

бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в 

третейському суді; правоздатність юридичної особи 

визначається цілями, зафіксованими в її уставі; юридична 

особа має своє фірмове найменування, устав, юридичну 

адресу, а також печатку і розрахунковий рахунок у банку; 

юридична особа проходить державну реєстрацію і 

заноситься до державного реєстру. 

 Юридична служба – підрозділ підприємства, організації, 

установи, компанії, що відає юридичною, правовою 

стороною випуску документів, укладенням договорів, 

регулюванням економічних відносин, пред'явленням 

претензій, порушенням позовів, складанням положень; така 

служба юридично обґрунтовує і контролює юридичну 

правочинність, грамотність дій, пов'язаних як з відносинами 

даної організації з іншими організаціями, так і усередині 

самої організації. 

 Юридична термінологія — це система юридичних термінів, 

тобто словесних позначень понять, що використовуються 

при викладі змісту закону, іншого нормативного акта. 

 Юридична техніка – це система засобів, правил і прийомів 

підготовки компетентними органами юридичних актів. 
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 Юридичні (правові) гарантії – право на судовий захист, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, правову 

допомогу, презумпцію невинності. 

 Юридичні (спеціальні) гарантії - правові засоби (юридичні 

норми та інститути), покликані забезпечувати реальність 

прав та обов'язків особи.  

 Юридичні колізії – протиріччя і розходження між окремими 

нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті самі 

або суміжні суспільні відносини, а також протиріччя, що 

виникають у процесі правозастосування і здійснення 

компетентними органами та посадовими особами своїх 

повноважень. 

 Юридичні факти – конкретні життєві обставини, 

передбачені правовою нормою, що викликають виникнення, 

зміну чи припинення правовідносин. Юридичні факти 

поділяються на такі видові групи: за юридичними наслідками 

– правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі; за 

складом – прості, складні; за тривалістю у часі – одноразові, 

триваючі; за відношенням до волі суб'єктів – події, дії. Дії  

розподіляються на правомірні і протиправні. 

 Юридичний процес – це врегульований процесуальними 

нормами порядок діяльності компетентних державних 

органів, що складається в підготовці, прийнятті і 

документальне закріплення юридичних рішень загального 

або індивідуального характеру.  
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 Юрисконсульт – працівник юридичної служби організації, 

установи. Юрисконсульт здійснює контроль за законністю 

наказів і розпоряджень адміністрації в межах її компетенції, 

бере участь у складанні договорів, які укладаються з іншими 

підприємствами, організаціями; інформує співробітників про 

чинне законодавство, надає їм правову допомогу; веде в 

судах і господарських судах справи, в яких організація 

виступає як позивач або відповідач, тощо.  

 Юрист – це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи 

середню професійну) і професійно розбирається у праві, що 

знає закони й уміє їх правильно застосовувати. 

 

Я 

 Явка з повинною – особисте, добровільне письмове чи усне 

повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, 

слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи 

підготовлюваний ним, до порушення проти нього 

кримінальної справи. 

 Ядро злочинності – сукупність певних видів злочинів, що 

залишаються стабільними чи мало змінюються в часі та 

просторі. 
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