
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
 

РОЗДІЛ І. Природне право: загальна характеристика 
 

Тема 1. Права людини: загальна характеристика 
 

Теоретичні питання 
1. Межі здійснення основоположних прав людини. 
2. Основоположні обов’язки людини: поняття, види.  
3. Сучасні тенденції розвитку основоположних прав та 

обов’язків людини. 
4. Верховенство права як домінування основоположних 

прав людини в суспільному та державному житті. 
 

Термінологічні завдання 
Засвойте визначення таких понять: основоположні обов’язки 
людини, верховенство права. 

 
Практичні завдання 

1. 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) 

Заповніть у зошиті таблицю 

 
межі здійснення 

основоположних прав 
людини 

 
право 

на мирні 
збори 

право 
на 

свободу 
думки і 
слова 

право на 
свободу 

світогляду і 
віросповіда

ння 

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? 
 
2. Ознайомтесь і наведеними нижче твердженнями та дайте 
письмову відповідь на поставлені питання:  
2.1. «у Загальній декларації прав людини (1948), окрім закріплених 
прав людини, також міститься таке положення «кожна людина має 
обов'язки  перед  суспільством, у якому тільки й можливий вільний і 
повний розвиток її особи» (стаття 29). 
 Також і в Міжнародному пакті про громадянські та політичні 
права (1966), крім прав людини, фіксується таке положення – 
«кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і того 
колективу,  до  якого  вона  належить,  повинна добиватися 
заохочення і додержання прав» (преамбула)».  
 Як Ви вважаєте, чому творці цих важливих юридичних 
документів, які присвячені саме правам людини, констатували 
наявність у людини також і обов’язків?  
 
2.2. «аналіз текстів сучасних конституцій, зокрема конституцій 
європейських держав, свідчить, що статті, в яких закріплені права 
та свободи людини і громадянина, значно перебільшують кількість 
тих статей, в яких встановлюються обов’язки. 

Так, у Конституції Італії (1947) із 42 статей Частини І. «Права 
та обов’язки громадян» 39 статей присвячені правам та їх 
гарантіям, і лише 3 – обов’язкам. У Конституції Польщі (1997) із 57 

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
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004


статей Розділу ІІ «Свободи, права та обов’язки людини і 
громадянина» лише у 5 статтях встановлюються відповідні 
обов’язки. У Конституції України (1996)  із 48 статей Розділу ІІ 
«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» 44 статті 
присвячені правам, свободам та їх гарантіям, і лише 4 статті – 
обов’язкам. 
Як Ви вважаєте, чим можна пояснити таку кількісну відмінність? Чи 
свідчить це про меншу значущість обов’язків? Чи можуть у 
демократичному суспільстві бути реалізовані права та свободи 
людини без виконання нею відповідних обов’язків? Відповідь 
аргументуйте на прикладах конкретних прав та обов’язків. 
 
3. Ознайомтесь із наведеними нижче приписами конституцій та 
порівняйте зміст закріплених у них обов’язків 
ст. 65-68 Конституції України від 28.06.1996  
ст. 52-54 Конституції Італії (1947) 
ст. 82-86 Конституції Польщі (1997) 

Заповніть у зошиті таблицю 

 Основоположні обов’язки людини 

Конституція 
України 

… 

Конституція 
Італії 

… 

Конституція 
Польщі 

… 

  Поясніть (письмово у зошиті), чому не всі юридичні 
обов’язки людини є основоположними? 

 
4. Ознайомтесь із наведеними нижче положеннями та 
охарактеризуйте передбачений ними зміст верховенства права. 
ст. 8, ч. 1 ст. 129 Конституції України від 28.06.1996 
ст. 3 Статуту Ради Європи від 05.05.1949 
п. 4. 1. мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 
України у справі про призначення судом більш м'якого покарання 
від 02.11.2004 
ч. 1 ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України від 
06.07.2005 
ч. 1 ст. 8 Кримінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012 

Заповніть у зошиті таблицю 

 Верховенство права – це  

Конституція України  
від 28.06.1996 

… 

Статут Ради Європи  
від 05.05.1949 

… 

Рішення Конституційного Суду 
України від 02.11.2004 

… 

Кодекс адміністративний 
судочинства України від 
06.07.2005 

… 

Кримінальний процесуальний 
кодекс України від 13.04.2012 

… 

Поясніть (письмово у зошиті), чи може бути втілене 
верховенство права в суспільстві без реалізації в ньому 
основоположних прав людини? 

 
Творчі завдання 

1. Прокоментуйте нижченаведену інформацію в контексті сучасних 
тенденцій розвитку основоположних прав людини. 
 «За даними Amnesty International, в Європі близько 1,5 млн 
трансгендерів – чоловіків і жінок, які відчувають, що ментально 
належать до протилежної статі, і прагнуть до відповідних 
фізичних змін. 
 У переважній більшості країн Європи для того, щоб 
отримати документи про зміну статі, необхідний висновок 
психіатра (він діагностує психічний розлад і ставить діагноз 
«гендерна дисфорія»). Також, якщо охочий змінити стать 
перебуває в шлюбі, він повинен розлучиися. Нарешті, в 24 
європейських країнах (включаючи Францію, Бельгію та Італію) 
для офіційного визнання людини представником іншої статі 
потрібна повноцінна операція. 
 У Норвегії після набуття чинності 1 липня законом, що 
дозволяє формально, тільки за документами, змінити стать без 
необхідності будь-якого хірургічного втручання, вже 190 чоловік 
подали заявки на проведення відповідної процедури. До того, як 
закон вступив у силу, людям, охочим офіційно змінити стать, 
необхідно було отримати на це формальне обгрунтування. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4384#n4384
http://worldconstitutions.ru/?p=148
http://blog.vladey.com.ua/konstituciya-polskoї-respubliki-ukraїnskoyu-movoyu/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4191#n4191
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_001/parao23#o23
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran90#n90
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran90#n90
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran455#n455
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran455#n455


Тобто пройти медичне обстеження, піддатися гормональній 
терапії, а потім лягти на операційний стіл». 
(«Закон і Бізнес». – №34-35 (1280-1281). – 13.08-31.08.2016) 
  
2. У 2015 році Богдан Гаврилишин на сайті «Українська правда» 
запропонував Декларацію обов'язків людини.  
Ознайомтесь із її змістом. Які із запропонованих у ній обов’язків 
людини, на Вашу думку, належать до основоположних? Чому не усі 
із цих обов’язків належать до основоположних обов’язків людини? 
Якими основоположними обов’язками людини ви б доповнили цю 
Декларацію? 
 
3. Ознайомтесь із Доповіддю «Верховенство права», схваленою 

Європейською комісією за демократію через право (Венеціанською 

комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 

2011 року) та коротко занотуйте основний зміст її структурних 

частин. 

Заповніть у зошиті таблицю 

 Верховенство права 

І. Вступ … 

ІІ. Історичні витоки 
понять «Rule of Law»,  
«Etat de droit» та 
«Rechtsstaat»  

… 

ІІІ. Верховенство права  
у позитивному праві 

 
 

…      а. Міжнародне право 

     b. національне право   

IV. Пошук чіткого 
розуміння 

… 

(1) Законність (вищість 
закону/supremacy of the 
law) 

… 

(2) Юридична визначеність 
(legal certainty)  

… 

(3) Заборона свавілля  
(prohibition of arbitrariness) 

… 

(4) Доступ до правосуддя, 
представленого 
незалежними та 
безсторонніми 
судами 

… 

(5) Дотримання прав 
людини 

… 

(6) Заборона дискримінації 
та рівність перед законом 

… 

V. Нові виклики … 

VI. Висновок … 
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