
Лабораторне заняття № 19 

Тема 11. Правовий статус особи 

Теоретичні питання: 
1. Правовий статус особи: поняття, ознаки, види. 
2. Суб’єктивне юридичне право та юридичний обов’язок: 

поняття, ознаки. 
3. Сучасні тенденції розвитку правового статусу особи.  
4. Проблеми реалізації правового статусу особи в Україні. 

 
Термінологічні завдання: 

Засвойте визначення таких понять:  
правовий статус особи, суб’єктивне право, юридичний обов’язок 

 
Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь зі змістом статей 44, 46, 62, 63 Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ 
Охарактеризуйте правовий статус студента (особи, яка навчається у 
вищому навчальному закладі). 

Заповніть у зошиті таблицю 
 

 
 
 
 
 
 
2. Ознайомтесь зі змістом статтей 16, 18, назв статтей 19-35,  
статті 36 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» від 15.09.1999 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 
Охарактеризуйте правовий статус професійних спілок 

Заповніть у зошиті таблицю 

Підстави 
набуття 

Суб’єктивні 
права 

Юридичні 
обов’язки 

Підстави  
втрати 

 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 

3. Охарактеризуйте Ваш правовий статус: 
 
Індивідуальний 
правовий статус 

              спеціальний          
 

      
 

       
 
      спеціальний                загальний                    спеціальний 
 
 
 
 
 
                 спеціальний    

 
 
 
           

4. Ознайомтесь із наведеними нормативно-правовими 
приписами: 
ч. 2 статті 77 Конституції України від 28.06.1996  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
ч. 1 статті 67, ч. 2 статті 67 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
ч. 2 статті 50 Цивільного процесуального кодексу України від 
18.03.2004 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15  
ч. 1 статті 281 Кримінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
ч. 1 статті 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» від 15.09.1999  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 
ч. 1 статті 33 Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/580-19/ 

Підстави 
набуття 

Суб’єктивні 
права 

Юридичні 
обов’язки 

Підстави 
втрати 

 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
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ч. 1 статті 26 Закону України «Про громадські об’єднання» від 
22.03.2012  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 
Визначіть, що закріплюють ці правові приписи – суб’єктивні права чи 
юридичні обов’язки? Здійсніть видову характеристику суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. 

Заповніть у зошиті таблицю 

 зміст 
права чи 
обов’язку 

за 
суб’єктами 

за 
суб’єктним 
складом 

за 
способом 

здійснення 

ч. 2 статті 77 
Конституції 
України 

… … … … 

ч. 1 статті 67 
ЦК України 

… … … … 

ч. 2 статті 67 
ЦК України 

… … … … 

ч. 2 статті 50 
ЦПК України 

… … … … 

ч. 1 статті 281 
КПК України 

… … … … 

ч. 1 статті 34 
ЗУ «Про 
професійні 
спілки, їх 
права та 
гарантії 
діяльності» 

… … … … 

ч. 1 статті 33 
Закону 
України «Про 
Національну 
поліцію» 
діяльності» 

… … … … 

ч. 1 статті 26 
Закону 
України «Про 
громадські 
об’єднання» 

… … … … 

Творче завдання: 
 
1. Ознайомтесь із науковою публікацією Пікуля Т. О. 
«Суб’єктивне право» – «законний інтерес»: поняття та діалектика 
співвідношення. –  
режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Kyuv/2010_3_2/15.pdf 
Визначіть спільні та відмінні ознаки суб’єктивного права та законного 
інтересу. 

 
Заповніть у зошиті таблицю 

 

 Суб’єктиве право Законний інтерес 

поняття … … 

структура … … 

спільні 
ознаки 

… 

відмінні 
ознаки 

… … 
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1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. – 
К.: Ваіте, 2015. – режим доступу: 
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