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РОЗДІЛ І. ПРИРОДНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тема 1. Права людини: загальна характеристика 
 

Теоретичні питання 
1. Основоположні права людини як фундамент сучасного 

«природного» права: поняття, ознаки. 
2. Класифікація основоположних прав людини. 
3. Міжнародні стандарти та гарантії основоположних прав 

людини. 
4. Межі здійснення основоположних прав людини. 

 
 

Термінологічні завдання 
Засвойте визначення таких понять: основоположні права 
людини, юридичні гарантії прав та свобод людини, зміст прав людини, 
обсяг прав людини, фізичні права людини, особистісні права людини, 
культурні права людини, економічні права людини, політичні права 
людини, межі здійснення прав людини 

 
Практичні завдання 

1. Ознайомтесь зі змістом наведених нижче положень та визначіть, 
якими обставинами зумовлено визнання та закріплення 
основоположних прав людини у цих юридичних актах? 
- преамбули Загальної декларації прав людини (1948); 
- преамбули Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
(1966);  
- преамбули Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 
культурні права (1966)  
- преамбули Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод (1950);  
- преамбули Конституції України від 28.06.1996 
Поясніть (письмово у зошиті), наскільки, на Вашу думку, таке 
визнання та закріплення основоположних прав у цих юридичних 
актах є важливим та достатнім для їх реалізації? 

 

Заповніть у зошиті таблицю 

 Зміст обставин, які викликали 
необхідність визнання та закріплення 

основоположних прав людини 

Загальна декларація 
прав людини (1948) 

… 

Міжнародний пакт про 
громадянські та 
політичні права (1966) 

… 

Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та 
культурні права (1966) 

… 

Конвенція про захист 
прав людини та 
основоположних свобод 
(1950) 

… 

Конституції України від 
28.06.1996 

… 

 
2. Ознайомтесь зі змістом наведених нижче положень та 
визначіть, яка у них встановлена заборона? 
статті 2 Загальної декларації прав людини (1948); 
п.1 статті 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
(1966);  
п. 2 статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 
культурні права (1966); 
статті 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод (1950);  
ч. 1 статті 24 Конституції України від 28.06.1996;  

 
Заповніть у зошиті таблицю 

 ЗАБОРОНА «…» 

Загальна декларація прав 
людини (1948) 

… 

Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні 
права (1966) 

… 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/parao98#o98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao1#o1
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/parao110#o110
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043/parao16#o16);
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043/parao16#o16);
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao17#o17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao17#o17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran70#n70
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran70#n70
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр/paran4239#n4239


Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та 
культурні права (1966) 

… 

Конвенція про захист прав 
людини та основоположних 
свобод (1950) 

… 

Конституція України (1996) … 

 
Поясніть письмово у зошиті, у чому полягає загальний та рівний 
характер прав людини? Чи можуть окремі категорії людей володіти 
такими основоположними правами, якими не можуть володіти інші 
категорії людей?   
 
3. Проаналізуйте зміст наведених нижче положень та визначіть, хто є 
носієм (суб’єктом) відповідних прав? 
статей 28, 36, 38, 50  Конституції України від 28.06.1996 
 
Поясніть (письмово у зошиті), чи є відмінність між правами 
людини та правами громадянина? 

 
Заповніть у зошиті таблицю 

Конституція 
України 

право на «…» суб’єкт права 

стаття 28 … … 

стаття 36 … … 

стаття 38 … … 

стаття 50 … … 

 
4. Ознайомтесть зі змістом наведених нижче юридичних актів та 
визначіть, у яких статтях закріплені відповідні права людини. 
Охарактеризуйте їх зміст та обсяг. 
- Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966);  
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 
(1966)  
- Конституція України від 28.06.1996 

 
 

Заповніть у зошиті таблицю 

 
 

Міжнародний 
пакт про 

громадянські 
та політичні 
права (1966) 

Міжнародний 
пакт про 

економічні, 
соціальні та 

культурні 
права (1966) 

Конституція 
України 
(1996) 

право на свободу 
та особисту 
недоторканність 

… … … 

право на освіту 
 

… … … 

право на мирні 
збори 

… … … 

право на працю … … … 

право на достатній 
життєвій рівень 

… … … 

 
Поясніть письмово у зошиті, чи однаковий у цих актах зміст та обсяг 
цих прав та свобод людини? До яких різновидів основоположних прав 
людини належать ці права? Чим, на Вашу думку, зумовлено 
закріплення цих прав та свобод людини і на міжнародному, і на 
національному рівнях? 
 
5. Ознайомтесь із наведеними нижче положеннями та визначіть межі 
здійснення (підстави обмеження) відповідних основоположних прав 
людини: 
ст. 23, ч. 3 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 44 
Конституції України від 28.06.1996  
ч. 3 ст. 18, ст. 21  
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (1966)  
ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11  
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950) 

 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4238#n4238
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043?test=kkMMfBEvM6xUEqpgZiriz27FHI4lss80msh8Ie6
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004


Заповніть у зошиті таблицю 

 
межі здійснення 

основоположних прав 
людини 

 
право 

на мирні 
збори 

право 
на 

свободу 
думки і 
слова 

право на 
свободу 

світогляду і 
віросповідан

ня 

права та свободи  
інших людей 

? ? ? 

інтереси національної 
безпеки  

? ? ? 

інтереси територіальної 
цілісності  

? ? ? 

інтереси охорони 
громадського порядку 

? ? ? 

інтереси охорони 
здоров’я населення 

? ? ? 

інтереси охорони 
моральності населення 

? ? ? 

інтереси запобігання 
заворушенням чи 
злочинам 

? ? ? 

 
Поясніть (письмово у зошиті), чим викликана необхідність 
обмеження основоположних прав людини? Чи існують такі 
основоположні права людини, які не підлягають жодним 
обмеженням? 
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