
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
 

РОЗДІЛ І. ПРИРОДНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тема 2. Права людини: загальна характеристика 
 

Теоретичні питання 
1. Основоположні (буттєві) 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 (буттєві) 
права людини; зміст прав людини; обсяг прав людини; 
міжнародні стандарти 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 

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. 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  …  
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 
3. 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: 
 

4. Ознайомтесь з викладеними нижче ситуаціями та виконайте 
письмово такі завдання окремо щодо кожної з описаних ситуацій: 
1)  Спробуйте сформулювати право (викласти зміст права), на 
охорону якого спрямований відповідний національний закон; 
2) Яку, на ваш погляд, людську потребу забезпечує відповідне 
право? 
3) До якого виду прав людини (із запропонованої вище їх 
класифікації) належить це право? 
Свої відповіді обґрунтуйте належними аргументами 
 

 
 

Формулювання 

права людини 

Потреба, яку 
забезпечує 
відповідне право  

Різновид прав 
людини, до якого 
належить 
сформульоване 
право 

4.1. … … … 

4.2. … … … 

4.3. … … … 

 
4.1. У Франції  нещодавно ухвалено закон, що забороняє 
дорослим застосовувати з виховною метою насильство до дітей. 
Тепер батьки і вчителі не зможуть не тільки бити і шльопати 
дітей, але й ображати і принижувати їх.  

 У одній зі статей Цивільного кодексі Франції, яку 
зачитують під час реєстрації шлюбу, з’явилася приписка про те, 
що «батьківські повноваження здійснюються без застосування 
фізичного або психологічного насильства». Ця ж фраза буде 
написана на першій сторінці медичної картки кожної дитини. 
(Газета «Закон і бізнес», 2019, №27, с. 16) 

  
4.2. У Данії ухвалено закон, згідно з яким будь-який громадянин 

зможе змінити свою стать. Тепер особа, яка хоче змінити свою 
стать, може зробити це навіть без висновку психіатра, 
гормональної терапії та проведення операції, як це було раніше. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Змінити стать тепер можна просто переоформивши паспорт. Для 
цього потрібно подати заяву про правову зміну своєї статі до 
відповідного органу й через пів року повторно підтвердити це 
бажання.  (Газета «Закон і бізнес», 2019, №14-25, с. 16) 

    
4.3. У Німеччині ще у 2001 році було ухвалено закон, що 

дозволяє реєструвати одностатеві шлюби. У Цивільному кодексі 
країни з’явилося таке формулювання: «Шлюб береться на все 
життя між двома особами різної або однієї статі». Втім, спочатку 
одностатеві союзи набули обмежених прав у порівнянні зі 
звичайними гетеросексуальними парами. Проте з часом їхній 
юридичний статус майже повністю зрівнявся з традиційним 
шлюбом.Так, одностатеві прартнери, реєструючи свої стосунки, 
можуть узяти спільне прізвище. Якщо один з них іноземець, то 
він може переїхати до свого партнера на постійне проживання до 
Німеччини, а через кілька років отримати й паспорт громадянина 
ФРН. Немає тепер ніяких відмінностей між «зареєстрованими 
союзами» та традиційними подружжями в питанні податкових 
пільг, у спадкових справах, при купівлі нерухомості, поділі майна 
в разі розлучення. Також нещодавно відповідне законодавство 
було доповнено таким положенням: ті одностатеві пари, котрі 
живуть у «зарєстрованому союзі», повинні також отримувати 
сімейну надбавку, якщо працедавець платить її своїм одруженим 
працівникам.(Газета «Закон і бізнес», 2008, №28). 
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