
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 
 

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. 
 

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. 

 
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? 

 
Творчі завдання: 

 
1. Ознайомтесь із науковою публікацією Добрянський С. П. Інститут 
прав людини: до характеристики вихідних засад / С. П. Добрянський 
// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 
37. – С. 3-7. 
Висловіть (письмово у зошиті)  свою позицію щодо таких питань: 
1. Чи впливає позитивна дискримінація на загальність та рівність 
прав людини? 
2. У чому полягає невід’ємний (невідчужуваний) характер прав 
людини? 
3. У чому проявляється природність прав людини? 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042/parao1#o1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/
http://radnuk.info/home/24789---------c.html
http://radnuk.info/home/24789---------c.html
http://radnuk.info/home/24789---------c.html
http://radnuk.info/home/24789---------c.html


2. Ознайомтесь із запропонованими матеріалами:  
Турська В. Зміст та характеристика поняття "права тварин" / В. 
Турська // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 1. – 
С. 181-187. – Режим доступу; 
Всесвітня декларація прав тварин (1973); 
ст. 180 Цивільного кодексу України від 16.01.2003. 
 
Висловіть (письмово у зошиті)  висловіть письмово у зошиті свою 
позицію щодо наявності чи відсутності основоположних прав у 
тварин? Відповідь аргументуйте із врахуванням теоретичних 
положень про природу основоположних прав. 

 
Рекомендована література 

 
Базова 

1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. – 
К.: Ваіте, 2015. – С. 46-65. – 
http://www.osce.org/uk/ukraine/283756?download=true  

2. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-
методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: 
Атіка, 2013. – С. 109, 112, 137-140 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. 
посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – С. 16-30 

4. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – К.: Алерта; 
КНТ; ЦУЛ, 2009, – С. 64-76 

5. Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. – Х. 
: Право, 2015. – С. 297-309 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/TEorijaDerjav_200
9.pdf  

 
Допоміжна 

1. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка 
проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – 
№ 2. – С. 101-107 

2. Андріїв В. М. Права та свободи людини і громадянина як 
визначальні категорії правничої науки / В. М. Андріїв 
[Електронний ресурс] // Форум права. – 2006. – № 3. –  С. 4-8. – 
Режим доступу: – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DB
N=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP
_index.htm_2006_3_3.pdf  

3. Головатий С. Про людські права. Лекції. – К.: Дух і Літера, 2016. – 
i–xxiv, 760 с. 

4. Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади 
дослідження / Д. А. Гудима // Праці Львівської лабораторії прав 
людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 
будівництва та місцевого самоврядування Академії правових 
наук України / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.]. – 
Львів: Край, 2009. – 292 с. – Режим доступу:  
http://www.twirpx.com/file/1543277/  

5. Добрянський С. П. Інститут прав людини: до характеристики 
вихідних засад / С. П. Добрянський // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 3-7. – 
Режим доступу: http://radnuk.info/home/24789---------c.html 

6. Козюбра М. Теоретико-методологічні аспекти прав людини / М. 
Козюбра // Український часопис прав людини. – 1997. – № 3/4. – 
С. 7–9. 

7. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна 
різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. – № 2. – 
С. 36-43. – Режим доступу: 
http://pravoznavec.com.ua/period/article/6533/%D1 

8. Мушак Н. Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини 
в умовах глобалізаційних процесів / Н. Б. Мушак // Часопис 
Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 298 – 301. – 
Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/298.pdf 

9. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, 
загальне поняття, класифікація / П. М. Рабінович // Вісник 
Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 
19-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_1_4 

10. Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропна 
сутність, змістова класифікація / П. Рабінович // Вісник 
Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2. – С. 
10-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_2_4 

11. Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М. 
Рабінович, М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с. 
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2009. – 20 с.  
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