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ВСТУП 
 

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина – це такі 

конституційно-правовиі інститути, вивчення яких передбачає ознайомлення студентів із 

правовим регулюванням реалізації прав, свобод і виконання обов’язків людини та 

громадянина, основними гарантіями і механізмом їх захисту, а також правовим статусом 

національних меншин, іноземців і біженців в Україні; засвоєння основних положень теорії 

конституційного права, Конституції України, законів та інших нормативно-правових 

актів, міжнародно- правових документів, літератури з питань прав людини; набуття умінь 

і навичок реалізації теоретичних знань на практиці.  

Навчальна дисципліна «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» базується на знаннях, отриманих студентами з таких дисциплін, як «Теорія 

держави і права», «Конституційне право України» та ін.  

Актуальність навчальної дисципліни зумовлена необхідністю підготовки студентів 

до сприйняття прогресивних правових ідей і законів, формування правової культури, 

елементом якої є правова активність громадян, що виражається не лише у власній 

правомірній поведінці, а й у ставленні до поведінки інших громадян, у встановленні й 

підтриманні правопорядку через знання конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» є підвищення рівня теоретичних і практичних знань у 

сфері конституційно-правового статусу особи для формування та розвитку теоретико-

правових уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, регламентації конституційно-

правового статусу особи, в сфері реалізації, охорони та захисту прав і свобод як на 

національному, так і міжнародному рівнях. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина» є вивчення дисципліни спрямоване на 

формування знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад та завданням, які ставляться перед ними на конкретному 

етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня 

підготовки, при якому він повинен: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти, повинні: 

знати: 

1) на понятійному рівні: основні положення конституційних прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина, що регулюють організацію діяльності та структури 

правозахисних та правоохоронних органів України, а також визначати порядок звернення 

до органів влади та суду. 

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що 

виникають у сфері прав,свобод та обов’язків людини і громадянина; основні проблеми, які 

є актуальними у сфері прав, свобод та обов’язків людини; тенденції щодо подальшого 

розвитку суспільних відносин у сфері  прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а 

також напрями реформування у конкретний період часу. 

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації 

діяльності підрозділів у сфері прав, свобод та обов’язків людини і громадянина; порядок 

застосування заходів до людини і громадянина; форми взаємодії органів внутрішніх справ 

з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст 

процесуальних документів, які складаються у сфері захисту прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що 

відображають сутність діяльності у сфері прав, свобод та обов’язків людини і 
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громадянина, а також положення законодавства щодо прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. 

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері 

захисту прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а також організовувати свою 

діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні документи. 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 

виникають під час застосування до людини і громадянина вітчизняного законодавства, 

спілкування з громадянами і правопорушниками законодавства. 

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання. 

Самостійна та індивідуальна робота є одними із основних засобів засвоєння 

студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без 

участі викладача. Лише у ході самостійної та індивідуальної роботи студент має 

можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, 

наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної та індивідуальної роботи краще за все проявляються 

індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили. 

Контроль за виконанням самостійної та індивідуальної роботи студентів 

здійснюється викладачем та передбачає перевірку її видів  під час не аудиторної роботи. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед 

них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а 

також рекомендована спеціальна література.  

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» розраховані на студентів факультету заочного навчання 

цивільних осіб 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, СОЦІАЛЬНЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА І СИСТЕМА ПРАВ ТА СВОБОД 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ  

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Основні етапи формування інституту конституційних прав, свобод і обов’язків в 

Україні. 

 Основні функції конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

 Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в 

Україні. 

 Система конституційних прав і свобод людини і громадянина.  

 Система гарантій конституційних прав і свобод. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Конституційно-правова характеристика колективних прав і свобод людини і 

громадянина. 

 Міжнародні стандарти в системі забезпечення прав і свобод людини. 

 Організаційно-правові та нормативно-правові гарантії забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина в Україні.  

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Який розділ Конституції України закріплює права, свободи і обов’язки людини 

та громадянина? 

а) розділ І; 

б) розділ ІІ; 

в) розділ ІІІ; 

г) розділ ІV; 

д) розділ Х. 

 

2. Відмінність між правами людини і громадянина полягає у: 

а) права людини загально-соціальні, а права громадянина – спеціально-соціальні; 

б) права людини спеціально-соціальні, а права громадянина – загально-соціальні; 

в) права людини територіальні, а права громадянина – поза територіальні; 

г) права людини ширше ніж права громадянина; 

д) відмінність відсутня.  

 

3.  Історично розвиток прав і свободи людини та громадянина дослідники 

поділяють на: 

а) два покоління; 

б) три покоління; 

в) чотири покоління; 

г) п’ять поколінь; 

д) шість поколінь.  

 

4. Зміст принципу невичерпності прав і свобод людини і громадянина полягає в 

тому, що: 
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а) всі люди визначаються вільними від народження і ніхто не може позбавити їх 

законних прав; 

б) здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинні порушувати права та 

свободи інших осіб; 

в) конституційні права та свободи гарантуються державою; 

г) визначений перелік прав та свобод людини і громадянина не є остаточним; 

д) кожен громадян має право відповідно до закону користуватися природними 

об’єктами права власності народу. 

 

5. Зміст якого принципу полягає в тому, що всі люди визнаються вільними від 

народження і ніхто не може позбавити їх законних прав? 

а) принцип невідчужуваності і непорушності основних природних прав і свобод 

людини і громадянина; 

б) принцип рівноправності прав і свобод людини і громадянина; 

в) принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина; 

г) принцип невичерпності прав і свобод людини і громадянина;  

д) принцип єдності прав та обов’язків людини і громадянина. 

 

6. Конституційні права і свободи людини та громадянина за суб’єктом 

поділяються на: 

а) права і свободи людини, права та свободи громадянина; 

б) основі, додаткові; 

в) індивідуальні та колективні;  

г) на права першого, другого, третього поколінь;  

д) права, що підлягають обмеженню та права, що не підлягають обмеженню. 

 

7. Права, що передбачені для задоволення особистих потреб, інтересів людини 

відносяться до: 

а) особистих прав;  

б) політичних прав; 

в) соціальних прав; 

г) духовних прав; 

д) культурних прав. 

 

8. Передбачені Конституцією України умови, засоби, методи і механізми, що 

забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина – це: 

а) конституційні права; 

б) конституційні обов’язки; 

в) конституційні свободи; 

г) конституційні гарантії; 

д) принципи конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

 

9. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина поділяються на: 

а) загальні та додаткові; 

б) основні, неосновні; 

в) гарантії людини та гарантії громадянина; 

г) первинні, вторинні; 

д) загальні та юридичні.  

 

10. До якого виду гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина 

відноситься суд?: 
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а) правових гарантій; 

б) нормативно-правових гарантій; 

в) організаційно-правових гарантій; 

г) міжнародно-правових гарантій; 

д) політично-правових гарантій. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практична задача №1 

Громадянин США українського походження N, звернувся до комісії з питань 

громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до громадянства 

України.  

Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішенні даного 

питання? За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України? 

Який порядок вирішення цього питання? Які державні органи України будуть вирішувати 

дане питання? 

 

Практична задача №2 

Громадянин Німеччини N, перебуваючи на борту туристичного лайнера, що 

пришвартувався в одеському порту, скоїв ряд хуліганських дій, що в Україні 

кваліфікуються як злочин.  

Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Чи підлягає він кримінальній 

відповідальності за законодавством України?  

Яку відповідальність буде нести громадянин Німеччини N. 

 

VI. Словникова робота: 

права людини, конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, 

інститут конституційних прав, принципи конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, система конституційних прав і свобод людини і громадянина, гарантії прав і 

свобод людини і громадянина, система гарантій конституційних прав і свобод, 

організаційно-правові та нормативно-правові гарантії, міжнародно-правові гарантії. 
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1. Аблязов Д. Е.  Соціальна, правова держава та права людини і громадянина / Д. Е. 

Аблязов // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 10-14.  

2. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / 

О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. — 2010. — № 2. — С. 101-104. 

3. Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на 

свободу світогляду і віросповідання / О. Альонкін // Право України. — 2010. — № 1. — С. 

92-95. 

4. Андріїв В. М.  Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index


9 

 

8. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права 

Європейського Союзу: організаційно-правовий аспект / В. Баштанник // Право України. — 

2006. — № 9. — С. 59-60. 

9. Білозьоров Є., Бортник С. Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина в Україні / Є. Білозьоров, С. Бортник // Юридична Україна. — 2011. — 

№3 (99). — С. 4-10. 

10. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації / 

І. Бородін // Право України. — 2001. — № 12. — С. 32-34. 
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ТЕМА 2. ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Конституційно-правова характеристика права на життя. 

 Конституційно-правовий зміст права на повагу честі та гідності людини і 

громадянина. 

 Конституційно-правова характеристика права на свободу та особисту 

недоторканість. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Види особистих прав і свобод людини і громадянина. 

 Право людини на вільне пересування та вибір проживання.  

 Право на недоторканність житла. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність: проблеми 

міжгалузевого правового регулювання.  

 Право на свободу світогляду та віросповідання. Закон України ―Про свободу 

совісті та релігійні організації‖. 

 Конституційно-правова характеристика права на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
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IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Природні права, які людина одержує від народження – це:  

а) особисті права; 

б) політичні права; 

в) культурні права; 

г) соціальні права; 

д) духовні права.  

 

2. Умовно особисті права можна поділити на: 

а) первинні, вторинні; 

б) загальні, додаткові; 

в) основні, допоміжні;  

г) фізичні, особистісні;  

д) основні, додаткові. 

 

3. Право на життя як природне право, яке надає можливість людині: існувати у 

часі та просторі, тобто діяти чи не діяти на власний розсуд; вимагати від зобов’язаних 

суб’єктів забезпечити їй таке існування; постійно користуватися життям як 

абсолютним життєвим благом; звертатися до компетентних органів і зобов’язаних 

суб’єктів з вимогою справедливого відшкодування, визначають такі вчені: 

а) П. Рабінович, М. Савчин;  

б) А. Колодій та А. Олійник; 

в) В. Коліник та Ю. Барабаш;  

г) А. Паливода, В. Годованець; 

д) Р. Демків, А. Олійник.  

 

4. Найголовнішим невід’ємним правом кожної людини є: 

а) право на свободу; 

б) право на повагу до гідності; 

в) право на недоторканість житла; 

г) право на життя; 

д) право на таємницю листування. 

 

1. Право людини на приватність означає:  

а) вільне  вираження своїх поглядів і переконань; 

б) гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право 

вільно залишити територію України; 

в) що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду; 

г) що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи; 

д) ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених Конституцією України. 

 

2. Стаття Крнституції України, що закріплює невід'ємне право на життя – це: 

а) стаття 23; 

б) стаття 42; 

в) стаття 32; 

г) стаття 27; 

д) стаття 35. 

 

3. До обсягу  права на свободу та особисту недоторканність не відноситься: 

а) індивідуальна недоторканість; 
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б) фізіологічна недоторканість;  

в) політична недоторканість;  

г) статева недоторканість; 

д) психічна недоторканість.  

 

4. До обсягу права на свободу пересування і поселення не відноситься: 

а) право на свободу  пересування;  

б) право на вільний вибір місця проживання; 

в) право вільно покинути території України; 

г) право будь-коли вільно повернутися на територію України; 

д) право на отримання громадянства.  

 

5. Під конституційний захист не підпадає інформація: 

а) яка передається на Інтернет-форум; 

б) яка передається через телефаксом; 

в) яка передається телеграмою; 

г) яка передається через провайдерів;  

д) яка передається через операторів. 

 

6. «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» – це тлумачення: 

а) права на життя; 

б) права на повагу до гідності людини; 

в) права свободу на особисту недоторканність; 

г) права на недоторканість житла; 

д) права людини на приватність. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Громадянин України був призваний до лав Збройних сил України. У військовій 

частині він відмовився брати до рук зброю, мотивуючи це своїми релігійними 

переконаннями. 

Дати юридичну кваліфікацію казусу. Чи порушені конституційні права 

громадянина? Як вирішити це питання? Які нормативні акти регулюють дане питання? 

 

Практичне завдання № 2 

Священнослужитель громадянин Польщі, тимчасово перебуваючи в Україні в 

селищі міського типу Новоукраїнка, в місцевому будинку культури здійснював релігійний 

обряд. За півгодини до завершення обряду голова селищної ради заборонив його 

проведення посилаючись на його незаконне проведення. 

Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Чи правомірні дії голови селищної 

ради та священнослужителя? Які нормативні акти регулюють дане питання? 

 

VI. Словникова робота: 

особисті (громадянські) права і свободи людини і громадянина, право на життя, право на 

евтаназію, право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканність, 

право на недоторканність житла, право на таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, право на невтручання в особисте та сімейне життя, 

право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, міграція, право на 

свободу світогляду та віросповідання, релігійна громада, конституційно-правовий статус 

релігійної організації, релігійні обряди, релігійна конфесія. 
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31. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у 

конституційних нормах Португалії / К. Полетило // Підприємництво, господарство і право. 

– 2012. – №7. – С. 67-70.  

32. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у 

конституційних нормах Словенії / К. Полетило // Підприємництво, господарство і право. – 

2014. – №7. – С. 72-76.  

33. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у 

конституційних нормах Хорватії / К. Полетило // Підприємництво, господарство і право. – 

2014. – №8. – С. 3-7. 

34. Постульга В. Термінологічні проблеми визначення меж інформаційних прав 

людини / В. Постульга // Право України. — 2001. — № 11. — С. 105-107. 

35. Пушкіна О. Особисті права людини в конституційному законодавстві України / 

О. Пушкіна // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 17-24. 

36. Романова Н. Конституційні права громадянина на звернення та інформацію / Н. 

Романова // Фінансовий контроль. – 2013. – №7. – С. 20-21. 

37. Слінько Т. М.  Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і 

громадянина на інформацію / Т. М. Слінько // Наше право. – 2013. – № 12. – С. 142-148.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624490
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38. Хажинський Р. М. Соматичні права людини: становлення та сучасний стан / Р. 

М. Хажинський // Право і суспільство. – 2015. - № 6-2. – Ч. 2. – С. 35-39. 

 

 

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Політичні права і свободи людини і громадянина: поняття, ознаки. 

 Конституційно-правова характеристика права громадян на участь в управлінні 

державними справами. 

 Безпосередні форми реалізації політичних прав і свобод людини і громадянина. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Право на звернення до органів державної влади та самоврядування. 

 Механізм реалізації права громадян на звернення на міжнародному, 

загальнонаціональному та регіональному рівні. 

 Види та критерії класифікації об’єднань громадян за чинним законодавством 

Україною 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми конституційно-

правової регламентації.  

 Порядок реалізації права громадян на звернення до органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 Практика захисту політичних прав і свобод людини і громадянина у 

Європейському Суді. 

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. За своїм змістом і характером право на об'єднання громадян передбачає 

можливість створення таких недержавних об'єднань як: 

а) політичних партій; 

б) громадських об’єднань; 

в) політичних груп тиску та політичних партій; 

г) політичних організацій та громадських об’єднань;  

д) політичних партій та громадських організацій. 

 

7. Які форми звернень громадян передбачені положеннями Закону України «Про 

звернення громадян»? 

а) пропозиція; 

б) скарга; 

в) заява; 

г) заява, пропозиція; 

д) заява, пропозиція, скарга. 

 

3. Згідно зі статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення 

розглядають та вирішують в термін: 

а) 2 днів; 

б) 10 місяців; 

в) 10 тижнів; 

г) 5 тижнів; 

д) не більше одного місяця від дня їх находження. 
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4. В якому віці громадяни України мають право утворювати політичні партії? 

а) 21 років; 

б) 14 років; 

в) 18 років; 

г) 16 років; 

д) 15 років. 

 

5. При реалізації права на звернення особа не має права: 

а) знайомитися з матеріалами перевірки; 

б) надавати додаткові матеріали; 

в) особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення та брала участь у 

його перевірці; 

г) бути позбавлена письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 

д) користуватися послугами захисника. 

 

6. Яким розділом Конституції України регулюється порядок проведення виборів в 

Україні? 

а) І; 

б) IІ; 
в) ІII; 
г) ІV; 

д) X. 

е)  

7.Мітинг- це: 

а) форма вираження  суспільної думки, масової підтримки реалізації; 

б) збір учасників, які відбуваючи в приміщені; 

в) збір тротуарного або проїжджою частини; 

г) прилюдне виявлення інтересів, які відбуваються біля кабінету органів місцевого 

самоврядування  та інші; 

д) письмове звернення Президента. 

 

8. Суб’єктами політичних прав і свобод України є: 

а) усі громадяни України; 

б) лише громадяни України, а не лише особи, які проживають на її території; 

в) громадяни 18-річного віку; 

г) іноземні громадяни; 

д) біженці та особи без громадянства.  

 

9. На яких підставах суд може обмежити пікетування? 

а) з метою захисту прав і свобод громадян; 

б) суду це заборонено робити; 

в) неактуальність пікетування; 

г) з метою авторитету органів влади;  

д) розголошення державної таємниці. 

 

10. Відповідно до якого принципу права гарантується громадянам України рівний 

доступ до публічної служби? 

а) принципу верховенства права; 

б) принципу верховенства закону; 

в) принципу гласності; 

г) принципу гуманізму; 

д) принципу народовладдя.  
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V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Жителі селища міського типу зібрали мітинг на центральній площі, повідомивши 

місцеві органи влади про його проведення. Органи місцевої виконавчої влади припинили 

його проведення, мотивуючи це тим, що у організаторів мітингу відсутній письмовий 

дозвіл на проведення такого мітингу. 

Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Які форми захисту своїх прав 

можуть використати жителі селища? Обґрунтуйте правомірність дій жителів селища 

та органів влади? Які нормативні акти регулюють дане питання?  

 

Практичне завдання № 2 

Громадянин N в день виборів перебував у службовому відрядженні в м. Чернівці, 

де звернувся до виборчої комісії з проханням реалізувати своє конституційне право на 

голосування на виборах. Член дільничної комісії видав бюлетеня та вніс прізвище 

громадянина N у списки виборців.  

Дайте юридичний аналіз викладених фактів? Які нормативні акти регулюють дані 

питання? Які принципи виборчого права порушені? Яка відповідальність має бути 

застосована до винних осіб? 

 

VI. Словникова робота: 

політичні права і свободи людини і громадянина, управління державними справами, 

конституційні форми реалізації права на участь в управлінні державними справами, право 

на участь у всеукраїнському та місцевому референдумі, виборче право, право на мирні 

збори, мітинги, походи і демонстрації, право на звернення до органів державної влади та 

місцевого самоврядування, форми звернення, пропозиція, заява, скарга, право на 

об’єднання, політичні партії, громадські об’єднання, громадські організації. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

 

1. Авер’янов В. Б. та ін. Права громадян у сфері виконавчої влади: 

адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту 

/В. Б.Авер’янов,М. А.Бояринцева, І. А.Кресіна,Д. М.Лук’янець,О. Ф.Андрійко, 

Ю. П.Битяк.; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького / В. Б. Авер’янов 

(заг.ред.). – К. : Наукова думка, 2007. – 586с. 

2.  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих 

стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України. – 2013. – №5. – С. 63-76.  

3. Бакумов О. Принципи участі громадян України у виборах та референдумах / О. 

Бакумов // Право України. – 2012. – №3-4. – С. 504-510.  

4. Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права 

України / Ю. Барабаш // Право України. – 2013. – №5. – С. 46-53. 

5. Богашева Н. Політичні партії як суб'єкти виборчого процесу / Н. Богашева // 

Право України. – 2013. – №5. – С. 114-121. 

6. Бондарчук І. В. Конституційно-правові основи легалізації громадських 

організацій і політичних партій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. 

Бондарчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2014. — 20 с. 

7. Виноградова Н.  Захист основних політичних прав і свобод людини і 

громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні / Н. Виноградова. 

//Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (13) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_3. 

8. Гаєва Н. П. Право на свободу об'єднання в системі конституційних прав і свобод 

людини та громадянина / Н. П. Гаєва // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні 

науки. – 2011. – № 54. – С. 138-144. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000045
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_3
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9. Галус О. О. До питання про визначення предмета загальнодержавного 

референдуму: вітчизняний та європейський досвід / О. О. Галус // Держава і право. Серія: 

Юридичні і політичні науки. – 2013. – № 58. – С. 122-128.  

10. Гудзь Л. Механізм забезпечення виборчих прав громадян України та його 

основні елементи / Л. Гудзь // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 

129- 131.  

11. Гудзь Л. Наукові дослідження інституту забезпечення виборчих прав громадян 

України: вітчизняна та закордонна практика / Л. Гудзь // Підприємництво, господарство і 

право. – 2010. – №5. – С. 102-105. 

12. Дерев’янко С. М. Політико-правові особливості визначення терміна 

"референдум" у законодавчих актах України / С. М. Дерев’янко // Держава і право. Серія: 

Юридичні і політичні науки. – 2012. – № 55. – С. 543-549. 

13. Зварич І. Політико-правові засади референдумів в Україні: політологічний 

контекст / І. Зварич // Віче. – 2012. – №6. – С. 14-15.  

14. Іщук С. Завчасне попередження при реалізації конституційного права на 

проведення мирних зібрань / С. Іщук // Право України. – 2016. – № 1. – С. 136-143. 

15. Клименко О. І. Поняття і зміст забезпечення конституційного права громадян 

України на мирні зібрання / О. І. Клименко // Держава і право. Серія: Юридичні і 

політичні науки. – 2013. – № 59. – С. 110-115. 

16. Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження 

у контексті досвіду парламентських виборів / В. Ковальчук // Право України. – 2013. – 

№ 5. – С. 134-143. 

17. Кресіна І. О. Актуальне політико-правове дослідження про референдуми в 

Україні / І. О. Кресіна // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2012. – 

№55. – С. 597-599. 

18. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного 

врегулювання / В. Німченко // Право України. – 2013. – №6. – С. 235-241.  

19. Павлюк М. Легітимація зовнішньополітичного вибору України шляхом 

застосування нового законодавства про референдум / М. Павлюк // Буковинський журнал. 

– 2013. – №2. – С. 132-139.  

20. Пономарьов С. М. Механізм реалізації конституційного права на об’єднання в 

громадські організації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. М. Пономарьов ; 

МВС України, Нац. акад. внутр. справ. — К. , 2014. — 20 с.  

21. Природні права людини. Право на мирне зібрання як спосіб захисту природних 

прав. Проблеми правової кваліфікації діянь, вчинених з метою захисту природних прав / 

упоряд. : ТОВ «КМ Партнери». — К. : КМ Партнери, 2014. — 152 с.  

22. Радченко О. В. Форми безпосередньої демократії територіальної громади / О. 

В. Радченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – №2. – С. 141- 

145. 

23. Савенко М. Активне виборче право: теоретичний аспект / М. Савенко // Право 

України. – 2013. – № 5. – С. 122-133. 

24. Селіванов А. Право народу управляти своєю країною / А. Селіванов // Вісник 

Конституційного Суду України. — 2014. — № 3. — С. 80–87. 

25. Селіванов А. Судовий захист виборчого права громадян у сучасній 

конституційній державі / А. Селіванов // Право України. – 2013. – №5. – С. 54-62. 

26. Ситник Ю. М. Конституційне право громадян України на свободу об’єднання в 

політичні партії та його забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. М. 

Ситник ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 20 с. 

27. Скробач С. Л. Розуміння права на мирні зібрання / С. Л. Скробач, О. В. 

Сінькевич // Право і суспільство. – 2015. – № 5-1. – Ч. 2. – С. 24-28. 
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28. Соболь В. А. Розвиток системи опрацювання звернень громадян до органів 

виконавчої влади: історія, стан та перспективи / В. А. Соболь // Економіка та держава. – 

2011. – № 11. – С. 125-127. 

29. Тихий В. Поняття злочину проти виборчих і референдних прав / В. Тихий // 

Право України. – 2011. – № 9. – С. 107-116.  

30. Товпеко Я. К. Конституційно-правові проблеми реалізації сексуальними 

меншинами права на мирні зібрання / Я. К. Товпеко // Держава і право. Серія: Юридичні і 

політичні науки. – 2014. – № 65. – С. 73-79. 

31. Федоренко В. Вибори, виборче право і виборчі системи – пріоритетний напрям 

сучасних конституційно-правових досліджень / В. Федоренко // Право України. – 2013. – 

№ 5. – С. 105-113. 

32. Чернецька О. В.  Права та свободи людини і громадянина як основа 

функціонування органів публічної влади / О. В. Чернецька // Часопис Київського 

університету права. – 2014. – № 1. – С. 87-90.  

33. Ющик О. Влада народу і конституційний процес в Україні / О. Ющик // Віче. 

— 2014. — № 3. — С. 19–21. 

34. Янчук А. О. Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно- 

правовий аналіз) : монографія / А. О. Янчук ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. — 489 с. 

 

 

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Нормативне закріплення економічних прав і свобод людини і громадянина. 

 Способи захисту права на приватну власність. 

  Загальна характеристика прав громадян як споживачів за Законом України «Про 

захист прав споживачів». 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Підстави і порядок примусового відчуження об’єктів права приватної власності.  

 Гарантії здійснення підприємницької діяльності. 

 Коло осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується законом.  

 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Право на підприємницьку діяльність: особливості конституційно-правової 

регламентації.  

 Антимонопольна політика держави: загальноправова характеристика. 

 Конституційно-правовий зміст права на користування об’єктами державної та 

комунальної власності. 

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Можливість людини створювати матеріальні та особисті нематеріальні 

блага, володіти ними та здійснювати господарську діяльність визначають: 

а) економічні права і свободи; 

б) соціальні права і свободи; 

в) особисті права і свободи; 

г) культурні права і свободи; 

д) духовні права і свободи.  

 

2. До основних економічних прав і свобод людини і громадянина належить: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623574
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а) право на відпочинок;  

б) право на страйк;  

в) право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; 

г) право на працю; 

д) право на житло. 

 

3. Первинним, базисним економічним правом, що визначає економічні основи 

суспільного і державного ладу України, є: 

а) право на підприємницьку діяльність;  

б) право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; 

в) право на житло; 

г) право на відпочинок; 

д) право на страйк.  

 

4. Законом не обмежується підприємницька діяльність: 

а) депутатів; 

б) посадових осіб; 

в) службових осіб органів державної влади; 

г) службових осіб органів місцевого самоврядування; 

д) осіб, які не відносяться до таких категорій громадян: військовослужбовців, 

службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, 

арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління. 

 

5. Економічні права і свободи людини і громадянина забезпечують можливість:  

а) створювати матеріальні цінності;  

б) вплив на діяльність як органів держави, так і органів місцевого самоврядування; 

в) використання прав на свободу думки, слова, світогляду і переконань; 

г) надання можливості для відпочинку; 

д) забезпечення достатнього для розвитку життєвого рівня. 

 

6. Згідно із Законом України «Про власність» об’єктами права власності 

колективного підприємства є: 

а) майнові внески його членів; 

б) акції; 

в) жилі будинки; 

г) одержані доходи; 

д) культові споруди. 

 

7. Згідно із Законом України «Про власність» адміністративно-територіальні 

одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад народних депутатів 

виступають суб’єктами такої форми власності: 

а) загальнодержавної власності; 

б) комунальної власності; 

в) публічної власності; 

г) приватної власності; 

д) не має жодної правильної відповіді. 

 

8. Згідно положень ст. 41 Конституції України конфіскація майна може бути 

застосована виключно:  

а) за рішенням депутатів місцевої ради; 

б) за наказом Міністра внутрішніх справ України; 

в) без винесення спеціального правозастосовного акта; 
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г) за указом Президента України; 

д) за рішенням суду. 

 

9. Відповідно до ст. 140 Закону України «Про власність» підставою припинення 

права власності на земельну ділянку є: 

а) примусова відмова від права на земельну ділянку; 

б) смерть одного із рідних власника земельної ділянки; 

в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника; 

г) прийняття правозастосовчого акта органів місцевого самоврядування; 

д) звернення,стягнення на земельну ділянку на вимогу рідних. 

 

10. Примусове відчуження земельних ділянок може відбуватися з мотивів: 

а) зміни Конституції України; 

б) кредиторів та інших підприємств; 

в) рішенням судів; 

г) рідних власника земельної ділянки; 

д) суспільної необхідності. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Посадова особа районної адміністрації запропонувала власнику приватного 

підприємства вступити до політичної партії. Після відмови підприємця це зробити йому 

було відмовлено в пільговому кредиті та не продовжено договір оренди приміщення. 

Дайте юридичну кваліфікацію даного казусу. Яке конституційне право підприємця 

було порушено? Які форми захисту своїх прав може використати підприємець? Які 

нормативні акти регулюють дане питання? 

 

Практичне завдання № 2 

До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні по електронній 

почті надійшло звернення від громадянина Петрова про порушення його права на 

підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. У зверненні повідомлялося, що 

відповідний позов знаходиться на розгляді в районному суді. 

Які дії має вчинити Уповноважений з прав людини? Які форми захисту своїх прав 

може використати громадянин Петров? 

 

VI. Словникова робота: 

економічні права людини і громадянина, право власності, право приватної власності, 

об’єкти права приватної власності, гарантії приватної власності, право користування 

об’єктами державної та комунальної власності, об’єкти комунальної власності, об’єкти 

державної власності, право на підприємницьку діяльність, гарантії підприємницької 

діяльності, антимонопольна політика держави, монополізм, конкуренція, інститут захисту 

прав споживачів. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 
 

1. Безбабіна О. Конституційне право людини та громадянина на підприємницьку 

діяльність / О. Безбабіна // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 7. — С. 

95-99. 

2. Безбабіна О. Поняття та класифікація гарантій реалізації конституційного права 

на підприємницьку діяльність / О. Безбабіна // Підприємництво, господарство і право. — 

2007. — № 8. — С. 91-95. 
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3. Гаврилюк Р. Право людини на податки як перерозподільна справедливість / Р. 

Гаврилюк // Право України. – 2015. – № 4-5. – С. 19-26. 

4. Гончаренко О. Конституційно-правові гарантії економічних прав людини і 

громадянина в Україні / О. Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. 

— № 4. — С. 24-29. 

5. Гончаренко О. Міжнародні нормативно-правові гарантії економічних прав 

людини і громадянина України / О. Гончаренко // Юридична Україна. — 2006. — № 3. — 

С. 23-26. 

6. Гончаренко О. Правові обмеження права на приватну власність у Конституції 

України / О. Гончаренко // Право України. — 2007. — № 4. — С. 122-125. 

7. Івершенко Л. Зміст конституційного права людини та громадянина на приватну 

власність / Л. Івершенко // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 7. — С. 

88-91. 

8. Коструба О. Правові аспекти захисту права власності при націоналізації майна 

на тимчасово окупованій території / О. Коструба // Право України. – 2016. – № 1. – С. 101-

109. 

9. Майданик Р. Пропорційність (співрозмірність) та право власності: доктрина і 

судова практика / Р. Майданик // Право України. – 2016. – № 1. – С. 41-54. 

10. Мілюс В. Захист власності в доктрині Конституційного Суду Литовської 

Республіки / В. Мілюс // Право України. – 2016. – № 1. – С. 63-70. 

11. Нікітенко Л. О. Місце права на підприємницьку діяльність у загальній 

системі прав людини і громадянина / Л. О. Нікітенко // Право і суспільство. – 2015. - № 4. 

– Ч. 3. – С. 31-37. 

12. Пушкар П. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права 

власності в практиці Європейського суду з прав людини і в країнах ЄС та українські реалії 

/ П. Пушкар // Право України. – 2016. - № 1. – С. 25-33. 

13. Рабінович А. Основоположні споживчі права людини та їх зв’язок з її 

правом на достатній рівень життя / А. Рабінович // Підприємництво, господарство і право. 

— 2010. — № 9. — С. 7-8. 

14. Рижук Ю. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення 

економічних прав і свобод людини та громадянина / Ю. Рижук // Підприємництво, 

господарство в право. – 2015. - № 8. – С. 3-7. 

15. Романюк Я. Втручання у право власності з точки зору його відповідності 

статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод: 

критерії Європейського суду з прав людни та досвід України на окремих прикладах 

судової практики / Я. Романюк // Право України. – 2016. - № 1. – С. 14-24. 

16. Соловйов О. Антидискримінаційне законодавство України у сфері 

здійснення деяких економічних прав і свобод (до постановки проблеми) / О. Соловйов // 

Право України. – 2015. – № 2. – С. 197-204. 

17. Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя 

працівника / Т. Юзько // Підприємництво, господарство в право. – 2015. – № 8. – С. 21-25. 

 

 

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.  

 Конституційно-правовий зміст пенсійної реформи в Україні. 

 Право на працю: конституційно-правова характеристика. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Конституційно-правові способи захисту соціальних прав і свобод. 
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 Право на об’єднання в професійні спілки.  

 Право на страйк. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Конституційно-правовий зміст та структура права на соціальний захист.  

 Соціальне забезпечення громадян.  

 Теоретико-правова модель соціальної держави. 

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Конституція України в ст. 43 визначає первинним соціальним правом людини і 

громадянина на: 

а) відпочинок; 

б) страйк; 

в) працю; 

г) житло; 

д) соціальний захист. 

 

2. Як крайній засіб, коли всі інші можливості для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів вичерпано може застосовуватися: 

а) страйк; 

б) демонстрації; 

в) збори; 

г) мітинги; 

д) мирні зібрання. 

 

3. Щорічні відпустки поділяються на: 

а) загальні та допоміжні; 

б) загальні та додаткові; 

в) основані та додаткові; 

г) зимові та літні; 

д) літні та весняні. 

 

4. Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки: 

а) не менш 24 календарних днів за відпрацьований рік з часу укладення трудового 

договору; 

б) не менш 27 календарних днів за відпрацьований рік з часу укладення трудового 

договору; 

в) не менш 30 календарних днів за відпрацьований рік з часу укладення трудового 

договору; 

г) не менш 32 календарних днів за відпрацьований рік з часу укладення трудового 

договору; 

д) не менш 35  календарних днів за відпрацьований рік з часу укладення трудового 

договору. 

 

5. Право на відпочинок мають: 

а) громадяни, які працюють; 

б) громадяни, які здобувають освіту; 

в) громадяни, які його потребують; 

г) громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю; 

д) громадяни, які мають малу заробітну плату. 
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6. Законодавство регулює питання мінімального споживчого бюджету, розмір 

якого детально регулює: 

а) Президент України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) соціальні служби; 

д) представники пенсійного фонду. 

 

7. Державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм забезпечується право:  

а) на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування; 

б) на відпочинок; 

в) на житло; 

г) на достатній життєвий рівень; 

д) на соціальний захист. 

 

8. До обов'язків держави стосовно права на охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування відносять: 

а) благодійництва і меценатства; 

б) надання адресної соціальної допомоги у зв’язку із втратою працездатності або 

годувальника, виходу на пенсію; 

в) профілактику і захист від професійних захворювань і виробничого травматизму; 

г) сприяння розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності; 

д) підтримка діяльності державних і приватних установ соціального захисту. 

 

9. Необхідною умовою забезпечення права на здоров'я людини, що визначається 

світовим співтовариством як один із найважливіших факторів існування людства є: 

а) право на безпечне довкілля; 

б) право на соціальний захист; 

в) право на достатній життєвий рівень; 

г) право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування; 

д) право на соціальне забезпечення. 

 

10. До основних форм реалізації конституційного права на житло є: 

а) будівництво, оренда, безкоштовне отримання житла; 

б) будівництво підприємства; 

в) оренда церкви; 

г) отримання житла порушеним способом; 

д) купівля-продаж нерухомого майна. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував пільги для громадян, 

встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з позовом про скасування 

постанови як такої, що суперечить закону. 

Як повинен вчинити суд, керуючись Конституцією України? До якої групи прав 

відноситься право громадян, яке вони захищають? Які гарантії захисту прав 

використали громадяни?  

Практичне завдання № 2 

Громадянка Сокуренко працювала на підприємстві „Трістар‖. Вона мала трьох 

дітей у віці до 15 років і виявила бажання скористатися своїм правом на додаткову 

відпустку працівникам, які мають дітей. Однак іти у відпустку вона не хотіла, а просила 
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адміністрацію видати їй грошову компенсацію, посилаючись при цьому на ч. 1 ст. 24 

Закону України «Про відпустки», де йдеться про те, що в разі звільнення працівник 

отримує грошову компенсацію тієї відпустки, яку вона просила. Адміністрація у грошовій 

компенсації відпустки відмовила, однак запропонувала цією відпусткою скористатися.  

Чи мала право адміністрація відмовити у грошовій компенсації відпустки? Свою 

відповідь обґрунтуйте. 

 

VI. Словникова робота: 

соціальні права і свободи людини та громадянина, право на працю, право на відпочинок, 

право на об’єднання в професійні спілки, право на страйк, система соціального 

забезпечення громадян, види соціального забезпечення громадян, пенсія, пенсійна 

система, пенсійна реформа, соціальні виплати, соціальне страхування, право на житло, 

державний житловий фонд, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування, принципи охорони здоров’я , медична допомога, медичне страхування.  

 

Рекомендована література до Теми 5: 

 

1. Аврамова О. Правова природа та система житлових прав громадян / О. Аврамова 

// Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 7. – С. 3-6. 

2. Алмаші І. М. Реалізація права на охорону здоров’я в Україні / І. М. Алмаші // 

Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 57-60 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.pap.in.ua/4_2015/15.pdf.  

3. Богословська Ж. Судові органи в системі реалізації конституційного права 

людини та громадянина на соціальний захист в Україні / Ж. Богословська // 

Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 106-110. 

4. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення України: проблеми теорії і 

понять / Н. Болотіна // Право України. — 2000. — № 4. — С. 35-43. 

5. Болотіна Н. Право соціального забезпечення України: системно-структурний 

аналіз / Н. Болотіна // Право України. — 2001. — № 5. — С. 24-29. 

6. Борисова К. С. Порівняльно-правовий аналіз конституційного права на житло: 

досвід зарубіжних країн / К. С. Борисова // Право і суспільство. – 2015. – № 5-1. – Ч. 2. – 

С. 3-8. 

7. Борисова К. С. Право на житло в системі конституційних прав людини і 

громадянина / К. С. Борисова // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 

2014. – №63. – С. 81-85. 

8. Бориченко К. В. Проблеми правового регулювання порядку призначення й 

виплати допомоги при народженні дитини / К. В. Бориченко, Л. І. Харитонова / Право і 

суспільство. – 2015. – № 6-1. – Ч. 1. – С. 3-8. 

9. Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного 

Суду України: межі захисту / С. Верланов // Право України. — 2010. — № 2. — С. 108-

111. 

10. Гладкіх В. І. Конституційні соціальні права громадян України як теоретична і 

практична проблема / В. І. Гладкіх // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 

2005. — № 2. — С. 38-41. 

11. Дешко Л. До питання про визначення охорони здоров’я в законодавстві 

України / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 4. — С. 65-68. 

12. Дешко Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних 

свобод у сфері охорони здоров'я / Л. Дешко // Право України. – 2011. – №11-12. – С. 53 

13. Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності / 

О. Кашинцева // Право України. — 2011. — № 1. — С. 196-199. 

14. Кашинцева О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина 

чи animal of necessity / О. Кашинцева // Право України. — 2010. — № 2. — С. 114-118. 
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15. Козаченко Ю. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав 

пацієнта: шляхи вдосконалення / Ю. Козаченко // Підприємництво, господарство і право. – 

2015. – № 5. – С. 48-52. 

16. Коломоєць Ю. О.  Зміст конституційного права людини і громадянина на 

страйк / Ю. О. Коломоєць // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 100-110. 

17. Круглова О. О. До питання визначення завдань соціальної політики України / 

О. О. Круглова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. — 2012. — № 3. — С. 14-17. 

18. Лобода Ю. П. Права громадян на житло та отримання житла за рахунок 

житлового фонду підприємств, організацій, установ: правова традиція і трансформація 

вітчизняної правової системи / Ю. П. Лобода // Бюлетень Міністерства юстиції України. 

— 2010. — № 10. — С. 23-29. 

19. Маланій О. Правове забезпечення охорони праці у Східній Галичині у 1918-

1939 рр. / О. Маланій // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 16-21. 

20. Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров’я: сучасний стан та 

перспективи розвитку / А. Пазенок // Право України. — 2010. — № 3. — С. 120-125. 

21.  Приходько С. Здійснення громадянами права на соціальних захист та гарантії 

його забезпечення / С. Приходько // Право України. — 2000. — № 2. — С. 18-22. 

22. Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх 

удосконалення / M. Процишен // Юридична Україна. — 2009. — № 11-12. — С. 26-31. 

23. Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості 

вдосконалення / М. Процишен // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 1. 

— С. 17-20. 

24. Пушкіна О. Проблеми систематизації та структурування соціальних прав 

людини і громадянина / О. Пушкіна // Вісник прокуратури. — 2006. — № 1. — С. 109-117. 

25. Собакар А.О. Гарантії прав працівників на безпечні умови праці / 

А. О. Собакар // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 147-154. 

26. Тилик Т. Проблемні питання законодавчого регулювання реалізації житлових 

прав громадян / Т. Тилик // Юридична Україна. – 2015. – № 1. – С.48-52. 

27. Тищенко О. В. Проблеми правового регулювання державних соціальних 

допомог в Україні / О. В. Тищенко // Право і суспільство. – 2015. – № 5-2. – С. 29-34. 

 

 

ТЕМА 6. КУЛЬТУРНІ (ГУМАНІТАРНІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Вища освіта в контексті Болонського процесу.  

 Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості.  

 Мовна політика в Україні 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать до національних меншин.  

 Право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності: поняття та 

конституційно-правова регламентація.  

 правовий захист інтелектуальної власності громадян, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів.  

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%94%D1%86%D1%8C%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
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 Конституційно-правова характеристика культурних прав людини та 

громадянина. 

 Аналіз законодавства України, що регулює конституційне право особи на освіту. 

 Порівняльний аналіз культурних прав та свобод людини та громадянина в 

Україні з іншими країнами ЄС. 

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Прийнято вважати, що культурні права – це: 

а) міра можливої поведінки або діяльності особи, щодо задоволення своїх законних 

потреб у сфері політики, літератури, наукової діяльності; 

б) міра можливої поведінки або діяльності особи, щодо задоволення своїх законних 

потреб у сфері літературної, художньої, наукової та технічної діяльності; 

в) міра можливої поведінки або діяльності особи, щодо задоволення своїх законних 

потреб у сфері наукової діяльності осіб без громадянства; 

г) міра можливої поведінки або діяльності особи, щодо задоволення своїх законних 

потреб у сфері літератури, політики, економіки; 

д) міра можливої поведінки або діяльності особи, щодо задоволення своїх законних 

потреб у сфері обов’язків іноземних громадян. 

 

2. Науковими ступенями є: 

а) бакалавр та молодший бакалавр;  

б) магістр та молодший спеціаліст ; 

в) молодший бакалавр та доктор філософії; 

г) молодший спеціаліст та кваліфікований робітник; 

д) доктор філософії та доктор наук. 

 

3. Не відноситься до вищих навчальних закладів: 

а) університет; 

б) вище професійне училище; 

в) академія; 

г) інститут; 

д) коледж. 

 

4. Згідно з Конституцією України людина має право на рівний розвиток своєї 

особистості за умови: 

а) виконання обов’язків перед суспільством; 

б) громадянства в Україні; 

в) не порушуючи права та інтереси суспільства; 

г) не порушуючи права та свободи людей; 

д) якщо вона поважає права інших людей. 

 

5. До структури освіти відноситься:  

а) початкова загальна освіта; 

б) базова загальна середня освіта; 

в) повна загальна середня освіта;  

г) післядипломна освіта; 

д) вища технічна освіта. 

 

6. Правове регулювання якого виду культурних прав передбачене Закон України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність»?  

а) права на свободу творчості; 

б) права на освіту; 
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в) права на вільний доступ до культурних цінностей; 

г) права на результати своєї творчої та інтелектуальної діяльності; 

д) права на свободу літературної, художньої наукової і технічної творчості.  

 

7. Це право гарантується тим, що без згоди автора (власника) ніхто не може 

використовувати його, крім винятків, визначених законом: 

а) право на освіту 

б) право на свободу творчості 

в) право на вільний доступ до культурних цінностей 

г) право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості 

д) право на результати своєї творчої та інтелектуальної діяльності  

 

8. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: 

а) не підвищувати професійний рівень; 

б) утримуватися від забезпечення умов для навчання (учнів, студентів, курсантів 

тощо); 

в) виховувати повагу у дітей до батьків, старших за віком; 

г) уникати педагогічної етики; 

д) вимагати незаконні кошти у дітей. 

 

9. Згідно чинного законодавства України національні меншини мають культурні 

права, а саме: 

а) змінювати своє релігійне віросповідання; 

б) вимагати від держави будувати національні навчальні заклади; 

в) поширювати результати творчої діяльності без згоди їх власника; 

г) встановлювати власні закони; 

д) користуватися і навчатися рідною мовою, та вивчати її в державних 

навчальних закладах.  

 

10. Якість вищої освіти це: 

а) рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що 

відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти; 

б) рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що 

відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та 

сприяє створенню нових знань; 

в) складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка; 

г) основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

д)  складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та 

передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Громадянин України звернувся за захистом права на освіту до Європейського 

Суду. Європейський Суд відмовив взяти до розгляду заяву громадянина України 

пояснюючи це тим, що з моменту останнього рішення прийнятого державними органами 

України пройшло більш ніж 6 місяців. 

Чи правомірні вимоги громадянина України? Чи вірні дії Європейського суду з прав 

людини. Які нормативні акти регулюють дане питання? Що є підставою відмовити в 

розгляді справи Європейським Судом з прав людини? 
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Практичне завдання № 2 

Відомий письменник детективного жанру В. написав детективний роман 

―Зникнення свідка‖, який був згодом опублікований. Через 5 років після цього вийшов у 

світ детективний роман іншого письменника О. Незважаючи на те, що назва роману О. 

була ―Страх перед безоднею‖, його сюжет був майже ідентичний сюжету роману 

попереднього автора. В. звернувся із позовом у суд до О. про захист його авторських прав. 

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен прийняти суд у цій справі? 

Відповідь обґрунтуйте.  

 

VI. Словникова робота: 

культурні права та свободи людини і громадянина, право на освіту, освіта, принципи 

освіти в Україні, система освіти в Україні, рівні освіти в Україні, вища освіта, 

післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта, права та обов’язки 

учасників навчально-виховного процесу, Болонський процес, право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності, свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості, способи правового захисту інтелектуальної власності громадян, гарантії 

культурних прав і свобод, культурна спадщина України. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян / 

Ю. Бєлкіна // Право України. — 2009. — № 12. — С. 161-167. 

2. Богдан І. А. Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість / 

І. А. Богдан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 12. — С. 115-121. 

3. Борденюк В. Новий крок у дослідженні конституційних культурних прав і 

свобод людини та громадянина / В. Борденюк // Право України. – 2012. – № 11-12. – 

С. 508- 511. 

4. Бочарова Н. Право на результати творчої діяльності в системі сучасних прав 

людини і громадянина / Н. Бочарова // Юридична Україна. — 2006. — № 3. — С. 8-12. 

5. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і 

громадянина та його гарантії / О. О. Кулініч // Часопис Київського університету права. — 

2007. — № 4. — С. 88-92. 

6. Кулініч О. О.  Юридична природа освітніх правовідносин як елемента 

конституційно-правового механізму реалізації права людини і громадянина на освіту / 

О. О. Кулініч // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 224–231.  

7. Мацькевич М. Гарантії захисту інтелектуальної власності в контексті 

конституційних культурних прав / М. Мацькевич // Підприємництво, господарство і 

право. – 2012. – № 3. – С. 100-102.  

8. Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з 

прав людини / М. Мацькевич // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1. – 

С. 3-5.  

9. Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина 

в умовах глобалізації / М. Мацькевич // Право України. – 2012. – №3-4. – С. 411-417. 

10. Мацькевич М. Конституційні культурні права та свободи людини і 

громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні / М. Мацькевич // Віче. – 

2012. – № 4. – С. 20-22.  

11. Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і 

громадянина: ключові аспекти взаємодії / М. Мацькевич // Віче. – 2012. – № 2. – С. 21- 24. 

12. Мацькевич М. М. Конституційні культурні права та свободи людини і 

громадянина в Україні: праворозуміння та практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук / М. М. Мацькевич ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 39 с. 
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13. Мацькевич М. Право на освіту як конституційне культурне право: практика 

Європейського суду з прав людини / М. Мацькевич // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. — 2012. — № 2. — С. 30-36. 

14. Мацькевич М. Реалізація конституційних культурних прав та свобод людини і 
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26. 

15. Мельничук О. Захист права на освіту державно-громадськими органами 

управління освітою / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — 

№ 1. — С. 6-9. 

16. Мельничук О. Інститут омбудсмена в механізмі захисту прав людини на освіту 

/ О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 2 (194). — С. 7-10. 
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О. Мельничук // Юридична Україна. — 2011. — № 4 (100). — С. 10-14. 

18. Мельничук О. Реалізація прав людини на освіту: сутність та механізм / О. 
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19. Мельничук О. Суб’єктивне право на освіту : поняття, структура, зміст / 

О. Мельничук // Юридична Україна. — 2011. — № 6 (102). — С. 4-10. 

20. Мельничук О. Ф. Право людини на захист суб’єктивного права на освіту / 

О. Ф. Мельничук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 7. — С. 20-26. 

21. Мельничук О. Ф. Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на 

освіту / О. Ф. Мельничук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 5. — С. 

44-49. 

22. Мельничук О. Юридичні гарантії права людини на освіту: 

загальнотеоретичний аналіз / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. — 

2013. — № 1. — С. 68-71. 

23. Мілова Т. Конституційні принципи регулювання духовно-етичних та 

ідеологічних відносин / Т. Мілова // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — 

№ 1. — С. 72-75. 

24. Мілова Т. М. Нормативно-правові гарантії конституційного права людини і 

громадянина на свободу наукової творчості в Україні / Т. М. Мілова // Часопис Київського 

університету права. — 2007. — № 3. — С. 82-88. 

25. Шемшученко Ю.  Свобода наукової творчості як конституційне право людини і 

громадянина / Ю. Шемшученко, Т. Мілова // Вісник Національної академії наук України. 

– 2008. – № 3. – С. 36-43.  

 

 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

ТА ГАРАНТІЇ ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Гарантії виконання конституційних обов’язків людини і громадянина. 

 Спеціальні обов’язки іноземців та осіб без громадянства. 

 Конституційні обов’язки громадян: конституційно-правова регламентація. 

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Види та критерії класифікації обов’язків людини і громадянина. 

 Обов’язок громадян захищати Вітчизну, незалежність та територіальну 

цілісність України, шанувати її державні символи. 

 Обов’язок людини і громадянина сплачувати податки і збори. 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
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ІІІ. Тематика рефератів: 

 Класифікація та юридичні властивості конституційних обов’язків людини і 

громадянина. 

 Обов’язки людини та обов’язки громадянина: теоретико-порівняльний аналіз. 

 Загальна характеристика гарантій забезпечення конституційних обов’язків 

людини і громадянина в Україні. 

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. За характером зв’язку особи і держави конституційні обов’язки поділяються 

на: 

а) особисті та політичні; 

б) обов’язки людини і обов’язки громадянина; 

в) обов’язки, що реалізуються в конкретних правовідносинах та здійснюються в 

загальних правовідносинах; 

г) обов’язки щодо держави та обов’язки щодо себе; 

д) обов’язки, що прямо закріплені в Конституції України та ті, що випливають із 

тлумачення положень Основного Закону. 

 

2. Конституційні обов’язки поділяються на ті, що реалізуються в конкретних 

правовідносинах та на ті, що здійснюються в загальних (конституційних) 

правовідносинах за критерієм:  

а) за адресатами; 

б) за способом закріплення; 

в) за характером здійснення; 

г) за часом реалізації; 

д) за функціональною спрямованістю. 

 

3. На збереження матеріальних і духовних цінностей українського народу, його 

історичних надбань спрямований обов’язок:  

а) охороняти культурну спадщину; 

б) не заподіювати шкоду природі; 

в) поважати честь і гідність людей; 

г) додержуватися Конституції України; 

д) сплачувати податки та інші збори. 

 

4. Основні обов'язки є складовою частиною: 

а) держави; 

б) правового статусу особи; 

в) фізичного статусу особи; 

г) конституційного ладу; 

д) суспільного устрою. 

 

5. Коли був прийнятий Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу»? 

а) 2 березня 1998 року 

б) 25 березня 1992 року 

в) 15 березня 1989 року 

г) 5 березня 1999 року 

д) 24 серпня 1996 року. 

 

6. Порівняно з останньою Конституцією УРСР чинний Основний Закон України 

містить:  
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а) значно меншу кількість обов’язків; 

б) значно більшу кількість обов'язків; 

в) однакову кількість обов'язків; 

г)таку ж саму кількість, як і прав; 

д) не має вірної відповіді. 

 

7. Обов'язком людини і громадянина в економічній сфері є:  

а) обов’язок охороняти культурну спадщину;  

б) обов’язок кожного мати повну загальну середню освіту; 

в) обов’язок захищати Вітчизну; 

г) обов’язок шанувати державні символи; 

д) обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених 

законом. 

 

8. Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюють: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Верховна Рада України; 

в) державні податкові адміністрації; 

г) органи місцевого самоврядування; 

д) місцеві суди. 

 

9. Який Закон України не деталізує обов’язок щодо охорони природи? 

а) «Про охорону атмосферного повітря»; 

б) «Про природно-заповідний фонд України»; 

в)«Про тваринний світ»; 

г)«Про карантин рослин»; 

д) «Про екологічну експертизу». 

 

10. Що з перерахованого не є обов’язками людини та громадянина? 

а) отримання загальної освіти; 

б) сплата податків і зборів; 

в) військова служба; 

г) турбота про природу; 

д) здійснення підприємницької діяльності. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Директор заводу сплатив штраф за порушення водного законодавства, але 

відмовився відшкодувати збитки, які спричинив на тій підставі, що він уже поніс 

покарання.  

Чи обґрунтована його відмова? Вирішіть справу. 

 

Практичне завдання № 2 

У процесі проведення перевірки дотримання вимог екологічного законодавства 

екологічний інспектор виявив порушення екологічних вимог фермерським господарством 

«Миронівський» (далі – ФГ). Зокрема, господарські споруди ФГ, які використовуються як 

склад отрутохімікатів, знаходяться на відстані 15 метрів від урізу води 

рибогосподарського ставу, а вирощені овочі зберігаються в одному приміщенні із 

паливно-мастильними матеріалами.  Вважаючи ФГ таким, що порушило свої обов’язки в 

галузі екології, інспектор виніс постанову про заборону діяльності ФГ. Зазначена 

постанова як незаконна була оскаржена ФГ до суду. 
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Визначити види правовідносин, що виникли. Надати характеристику екологічних 

обов’язків, про які йдеться в завданні. Проаналізувати викладені в завданні факти на 

предмет виявлення порушень чинного законодавства ФГ. Вирішити справу. 

 

VI. Словникова робота: 

конституційне обов’язки людини і громадянина, обов’язок неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, обов’язок виконувати судові рішення, захист 

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, загальний військовий 

обов’язок, військова служба, альтернативна служба, конституційний обов’язок не 

заподіювати шкоди природі та культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки, 

податки, збори, гарантії виконання конституційних обов’язків людини і громадянина. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 
 

1. Білоскурська О. В. Актуальні питання механізму забезпечення виконання 

конституційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України / 

О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 3. — С. 78-82. 

2. Білоскурська О. В.  Форми реалізації конституційного обов’язку додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей / О. В. Білоскурська // Адвокат. – 2009. – № 1. – С. 20-23.  

3. Білоскурська О. Питання типології конституційних обов’язків людини і 

громадянина / О. Білоскурська // Юридична Україна. — 2010. — № 9 (93). — С. 21-24. 

4. Білоскурька О. В. Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків 

людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави / 

О. В. Білоскурька // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 1. – С. 37-

39. 

5. Гаврильців М. Т.  Принцип єдності прав і  обов’язків у сфері охорони довкілля 

як основа еколого-правового статусу людини і громадянина / М. Т. Гаврильців // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 

– 2014. – Вип. 4. – С. 118-128.  

6. Корнієнко-Зєнкова Н.  Право знати свої права та обов’язки: до визначення в 

системі конституційних прав людини / Н. Корнієнко-Зєнкова // Віче. – 2015. – № 6. – 

С. 16-19. 

7. Костенко О.  Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення 

категорій прав і обов’язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права) / 

О. Костенко, О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – 

№ 2. – С. 13-17.  

8. Латинін С. Декларування доходів – конституційний обов'язок фізичної особи / 

С. Латинін // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 4. – С. 18-29.  

9. Летнянчин Л. І. Еволюція конституційних обов’язків людини і громадянина в 

Україні / Л. І. Летнянчин // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2006. – 

Вип. 11. – с. 194 – 207. 

10. Марчук Т. Мобілізація в Україні: конституційні обов'язки та соціальні гарантії / 

Т. Марчук, І. Ємельянов // Фінансовий контроль. – 2015. – № 2. – С. 14-17.  

11. Олійник А. Правова природа конституційного обов'язку із сплати податків і 

зборів: аналіз Основного Закону України / А. Олійник // Підприємництво, господарство і 

право. – 2013. – № 8. – С. 55-58.  

12. Олійник А. Регламентація податкового обов'язку: порівняльна характеристика 

норм Основного Закону України та князівства Андорра / А. Олійник // Підприємництво, 

господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 25-27. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614884
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%AE%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%97%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625465


34 

 

13. Пробко І. Б.  поняття та класифікація конституційних прав, свобод 

і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації / І. Б. Пробко // Наукові записки 

Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 86-89. 

14. Скороход И. Г. Конституционные обязанности и социальное государство: 

история, проблемы и перпективы / И. Г. Скороход // Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. 

– Ч. 2. – С. 28-34. 

15. Сова В. Конституційний Суд "відкоригував" деякі права та обов'язки 

держслужбовців: коментар до Рішення Конституційного Суду України від 13.03.12 р. № 6-

рп/2012 / В. Сова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 42. – С. 19-20. 

16. Фулей Т. Розуміння обов'язку держави за статтею 11 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод: проблемні моменти / Т. Фулей // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 234–244. 

 

 

ТЕМА 8. ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА 

СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЇХ ЗАХИСТУ 

 

І. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Порядок звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини за захистом своїх прав  

 Форми та порядок звернення громадян України та інших осіб до 

Конституційного Суду України.  

 Європейський захист прав людини.  

 

ІІ. Скласти схеми: 

 Види та критерії класифікації гарантій забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

 Процесуальні строки розгляду справ Уповноваженим.  

 Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

ІІІ. Тематика рефератів: 

 Уповноважений, як інституційний елемент в механізмі забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина. 

 Захист конституційних прав і свобод в судових органах. 

 Роль Конституційного Суду України в процесі реалізації, охорони та захисту 

прав, свобод і обов’язків закріплених Конституцією України.  

 

IV. Вирішіть тестові завдання: 

1. Умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод людини і 

громадянина – це: 

а) принципи прав і свобод людини і громадянина; 

б) методи прав і свобод людини і громадянина; 

в) гарантії прав і свобод людини і громадянина; 

г) конституційні права і свободи людини і громадянина; 

д) права людини. 

 

2. Система гарантій конституційних прав і свобод представлена: 

а) загальними і спеціальними гарантіями; 

б) основними і додатковими гарантіями; 

в) загальними і допоміжними гарантіями; 

г) юридичними і спеціальними гарантіями; 

д) основними і юридичними гарантіями. 
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3. Наявність розвиненого громадянського суспільства, громадського контролю 

передбачена: 

а) політичною гарантією; 

б) економічною гарантією; 

в) культурною гарантією; 

г) соціальною гарантією; 

д) духовною гарантією. 

 

4. Спеціальні юридичні гарантії конституційних прав і свобод людини і 

громадянина в Україні представлені: 

а) політичними і економічними гарантіями; 

б) нормативно-правові та організаційно-правові гарантії;  

в) економічними і соціальними гарантіями; 

г) нормативно-правові та культурні гарантії; 

д) організаційно-правові та політичні гарантії. 

 

5. Системою основних суб'єктів конституційного права, що включає народ 

України, територіальні громади, органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування та їх посадові і службові особи, політичні партії, громадські організації 

тощо представлені: 

а) організаційно-правові гарантії; 

б) політичні гарантії; 

в) соціальні гарантії; 

г) нормативно-правові гарантії; 

д) економічні гарантії. 

 

6. Серед правових гарантій, за критерієм їх змісту, можна виділити: 

а) матеріальні, процесуальні, організаційні; 

б) політичні, економічні, соціальні; 

в) матеріальні та нематеріальні;  

г) основні та додаткові;  

д) процесуальні та організаційні. 

 

7. До організаційних гарантій не відносять:  

а) структуру, взаємини суду; 

б)матеріально-технічне забезпечення суду та інших органів захисту прав людини і 

громадянина; 

в)загальну ефективність судової та правоохоронної діяльності; 

г) рівень кваліфікації суддів та працівників інших правоохоронних органів; 

д) положення, які визначають процес реалізації матеріальних гарантій. 

 

8. Контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і 

громадянина в умовах дії надзвичайного стану здійснює: 

а) Президент України; 

б) Конституційний Суд України; 

в) Уповноважений Верховної Ради з прав людини; 

г) Кабінет Міністрів України; 

д) місцеві суди . 

 

9. Юридичні обов’язки та юридичну відповідальність слід віднести до: 

а) юридичних гарантій; 

б) загальних гарантій; 
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в) політичних гарантій; 

г) нормативних гарантій; 

д) організаційних гарантій.   

 

10. Передбачені в законі суспільно-політичні інституції, на які покладаються 

відповідні функції і повноваження по організації забезпечення реалізації, охорони і 

захисту прав і свобод людини і громадянина – це : 

а) конституційні гарантії; 

б) галузеві гарантії; 

в) інтитуційно-організаційні гарантії; 

г) міжнародно-правові гарантії; 

д) юридичні гарантії. 

 

V. Виконати практичні задачі: 

Практичне завдання № 1 

Громадянин України Кузін звернувся за захистом права про незаконне затримання 

та ув’язнення до Європейського Суду. Додатково громадянин України сповіщав, що 

аналогічна справа розглядається Верховним Комісаром з прав людини. Європейський Суд 

відмовив взяти до розгляду заяву громадянина України. 

Чи правомірні вимоги громадянина України? Складіть заяву від імені Кузіна до 

Європейського Суду. Чи вірні дії Європейського суду з прав людини? Що є підставою 

відмовити в розгляді справи Європейським Судом з прав людини?  

 

Практичне завдання №2 

Пан Коваленко 24 квітня 2014 звернувся року до дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Київської області із скаргою на дії адвоката 

Петренка та притягнення його до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил 

адвокатської етики. В своїй заяві пан Коваленко зазначив, що відносно нього було 

відкрито кримінальне провадження № 156/15, відповідно до якого він звинувачується у 

скоєнні злочину, передбаченого статтею 197-1 КК України. У зв’язку з цим, користуючись 

правом на захист він звернувся до адвоката Петренка за наданням кваліфікаційної 

адвокатської допомоги, оскільки був обізнаний в тому, що Петренко найкращий адвокат в 

місті і на його рахунку велика кількість виграних справ. Петренко, в свою чергу, 

погодився надавати свої послуги і визначив гонорар – 40 000 гривень. Між сторонами був 

підписаний договір. Після направлення кримінального провадження стосовно скаржника 

до суду для розгляду по суті, пан Коваленко жодного разу у судовому засіданні не 

побачив свого адвоката. Адвокат Петренко відмовлявся від безпосередньої участі в 

судових засіданнях, мотивуючи це тим, що в нього багато роботи, а здійснювати його 

захист буде адвокат Бовнарчук. Через це, Коваленко відмовився від таких послуг, про що 

направив заяву адвокату про розірвання угоди. Крім того, в заяві Коваленко вказав, що він 

просить адвоката Петренка повернути йому грошові кошти, внесенні як гонорар, з 

вирахуванням тих, що витрачені на здійснену роботу. Петренко на заяву не відповів, 

кошти не повернув. 

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення має прийняти кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія? Відповідь обґрунтуйте. 

 

VI. Словникова робота: 

гарантії реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина, 

загальносоціальні гарантії, ідеологічні гарантії, політичні гарантії, економічні гарантії, 

соціальні гарантії, правові гарантії, міжнародно-правові гарантії, конституційні гарантії, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, право на правосуддя, форми 

захисту конституційних прав і свобод в судових органах,форми звернення громадян 
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України та інших осіб до Конституційного Суду України, міжнародні гарантії 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, Європейський Суд з прав людини. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні теми 

дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина», 

оволодіння вмінням самостійно працювати з положеннями Конституції України, 

законами, іншими нормативно-правовими актами та спеціалізованою літературою. 

Самостійно робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина»; 

 підготовка рефератів з тем, зазначених у програмі курсу; 

 складання процесуальних документів; 

 робота з  нормативними актам як внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними правовими актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, а також тлумачення їх відповідно до конкретних обставин; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуаційних задач з 

відповідної теми. Їх розв’язання включає в себе ретельне вивчення всіх питань теми, 

ознайомлення з рекомендованою літературою, опрацювання та детальний аналіз 

нормативних джерел з відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і чітко 

відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити розширений та 

обґрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того чи іншого 

нормативного акту, а також на монографічне або повчально-методичне джерело, яке 

використовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма матеріалами 

відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу спеціалізовану літературу. 

Виклад матеріалу в схемах чи таблицях повинен бути стислим, максимально 

інформативним. Текстову інформацію, що подано в схемах та таблицях, потрібно 

ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних чи стилістичних 

помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на електронному носії та у роздрукованому 

вигляді. Усі схеми повинні бути підписані і обов’язково сформовані в окрему папку.  

Однією з форм самостійної роботи студентів з дисципліни «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина» є написання реферативних досліджень із 

запропонованої тематики.  

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а 

являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на 

основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний 

реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-

інформаційний реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті 

студентом знань з курсу «Актуальні проблеми теорії держави та права», вміння і навичок 

працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно 

аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та 

пропозиції.  

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми 

навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати 

своєї праці. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 
1) вибір теми; 
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2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів; 

3) складання плану реферату; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

1. Вибір теми 
Студент самостійно обирає тему реферату з запропонованого переліку. 

Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою реферату. В 

такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші виступають з 

доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни 

сам запропонувати тему реферату, узгодивши її з викладачем.  

При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, 

можливостями підбору літератури та інше. 

2. Підбір і вивчення спеціальної літератури та  

нормативно - правових актів 

Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення стосовно обраної теми 

відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як 

загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід приділити серйозну увагу 

підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури.  

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму 

тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо 

виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо 

перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці. 

3. Складання плану реферату 
Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент 

складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в 

себе: 

1) вступ; 

2) основну частину (виклад змісту теми); 

3) висновки; 

4) список використаної літератури. 

Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується 

актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце в 

структурі курсу дисципліни, формулюються цілі дослідження. 

Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути 

послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість 

розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за 

обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і 

логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.  

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не 

може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу. 

Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються 

результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з 

досліджуваної проблематики. 

Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть його 

обсягу. 

4. Викладання змісту теми 
Після підбору і вивчення літератури, визначення плану реферату слід приступити 

до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути 

чітким, логічним та послідовним. Викладати матеріал у рефераті рекомендується у 

безособовій формі висловлювання (наприклад, «вважаємо», «думаємо», «рахуємо» та 

інше). Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та 
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складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається 

змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту 

реферату. 

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони 

необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для висловлювання своєї 

думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не слід. 

Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при 

написанні реферату і які можуть привести до незадовільної оцінки: 

- механічне, дослівне переписування використаної літератури; 

- поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень; 

- невідповідність між змістом роботи та її планом; 

- абстрактний виклад теми, відсутність посилань на законодавчі акти, що 

стосуються відповідної тематики; 

- недбалість і неграмотність викладу. 

Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти головні 

теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно 

розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну юридичну літературу.  

5. Оформлення реферату 
Студент повинен пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній 

вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту 

необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись 

стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. 

Починається робота з титульного листа. Після титульного листа, на другій сторінці 

реферату подається план роботи . 

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати 

заголовок, який відповідає плану реферату. Заголовки слід розташовувати посередині 

рядка, без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше 

речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, 

ніж два інтервали. 

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою 

(наприклад - 1.1, 1.2). 

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з проставленням 

арабських цифр за загальним правилом у верхньому правому куті, без крапки в кінці. Слід 

мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація 

сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки. 

Реферат пишеться на одному боці аркуша білого паперу формату А4  через півтора 

інтервали, шрифт Times New Roman № 14, з обов'язковим додержанням при цьому такої 

ширини полів: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм.  

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 20 сторінок тексту. 

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання 

реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні 

реферату або на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний 

обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується. 

При оформленні списку використаної літератури його слід умовно розділити на дві 

частини: нормативно-правові акти і спеціальна література. 

Нормативно-правові акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, 

закони, підзаконні нормативні акти - укази Президента, постанови Кабінету Міністрів 

України і т. ін.). Нормативно-правові акти однакової юридичної сили розміщуються в 

хронологічному порядку. 
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Наприклад: 

1. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 

1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. — 

Ст. 191. 

2.  Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 9. — Ст. 58. 

3. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 липня 2004 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50.— Ст. 540. 

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні 

посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються в алфавітному порядку назв 

або прізвищ перших авторів. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу. 

Наприклад: 

1. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання 

теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — № 3. — С. 72-79. 

2. Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник / А. С. Васильєв, 

І. В. Борщевський, В. В. Іванов, І. С. Канзафарова, Р. С. Притченко, В. І. Труба — Х. : 

Одіссей, 2007. — 447 с. 

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, 

які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується наступний варіант 

оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з визначенням номера джерела даного 

посилання у списку використаної літератури. У такому разі посилання оформлюється у 

квадратних дужках з вказівкою на відповідну сторінку.  

Наприклад: Цитата в тексті: «В адміністративній науці загальноприйнято, 

що...» [11, с. 145]. 

6. Усний виклад реферату 

Після написання реферату студент повинен донести його зміст під час консультації 

викладача. Автор роботи протягом десяти хвилин має викласти основні положення 

розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значимість 

обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при 

необхідності, відповісти на запитання викладача. 

За результатами заслуховування реферату студенту виставляється відповідна 

кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної 

дисципліни. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної 

дисципліни, оцінюється за 15-бальною шкалою кожна. Бали за самостійну роботу 

виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні 

модульного контролю. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Індивідуальна робота студентів є однією з основних форм організації навчання у 

вищих навчальних закладах. Вона являється одним із найважливіших засобів оволодіння 

знаннями з певної дисципліни. Мета індивідуальної роботи: сприяти закріпленню, 

поглибленню і узагальненню знань, одержаних за час навчання, виробленню навичок 

їхнього застосування для вирішення конкретного завдання. Під час виконання такої 

роботи виробляються навички і вміння самостійно працювати з навчальною і науковою 

літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології. 

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами та завданнями наведеними нижче: 

 написання наукових статей та тез доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, науково-

практичних семінарах тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка; 

 підготовка мультимедійних презентацій з тем курсу;  

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз конституційного 

законодавства України; 

 написання наукових доповідей та їх презентація на семінарських заняттях. 

Індивідуальна робота передбачає формування нових вмінь та навичок, 

встановлення зв’язку нового із засвоєним матеріалом, пошук суперечностей між 

опорними і новими знаннями, готовність студентів до самостійного пошуку матеріалу. 

Важливим елементом індивідуальної роботи є уміння узагальнювати. Воно визначає 

якісний рівень пізнання загалом.  

Одна з особливостей індивідуальної роботи полягає в необхідності активного і 

творчого пошуку і засвоєння інформації на відміну від можливості її пасивного 

сприйняття на лекції. Пошук нових знань з певної теми змушує переглянути певну 

сукупність інформації, яка прямо не стосується заданої теми, однак дає можливість 

побудувати міцні асоціативні зв’язки і отримати системне уявлення про дане питання, 

уяснити місце цього питання серед усієї сукупності знань. Під час індивідуальної роботи з 

літературою студент фактично будує свою систему знань з певної теми, з певного 

предмету, пов’язуючи їх з іншими теоретичними та практичними знаннями та навичками. 

Вибір виду індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними інтересами 

та попереднім узгодженням з викладачем на початку року та здається у визначений час на 

початку екзаменаційної сесії. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів 

 
Індивідуальна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної 

дисципліни, оцінюються за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, які виносяться 
на індивідуальну роботу, перевіряється під час консультацій. Бали за індивідуальну 
роботу виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами 
напередодні модульного контролю. 

За додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню навчальної 

дисципліни «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина» 

(підготовка конкурсної роботи, публікація статті, тез доповідей на конференціях, круглих 

столах, наукових семінарах, участь в олімпіадах, вікторинах тощо; творчі та спортивні 

здобутки) нараховуються заохочувальні бали. При нарахуванні заохочувальних балів 

загальна сума балів за індивідуальну роботу не перевищує максимально допустиму (15 

балів). 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ 

«КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА» 

 

1. Поняття, сутність та зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. Їх соціальне призначення в Україні. 

2. Історичний розвиток інституту конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні. 

3. Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в 

Україні. 

4. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

5. Система гарантій конституційних прав і свобод. Організаційно-правові та 

нормативно-правові гарантії. Міжнародно-правові гарантії. 

6. Поняття, особливості та конституційно-правова регламентація особистих 

(громадянських) прав та свобод людини і громадянина. 

7. Конституційно-правовий зміст права на життя. Співвідношення права на життя та 

права на евтаназію. 

8. Право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність: проблеми 

міжгалузевого правового регулювання. Право людини на захист своєї гідності і 

доброго імені. 

9. Право на недоторканність житла. 

10. Право на свободу світогляду та віросповідання. Закон України ―Про свободу совісті 

та релігійні організації‖. 

11. Поняття та ознаки політичних прав і свобод людини і громадянина. 

12. Право на свободу об’єднання у політичні партії (Закон України ―Про політичні 

партії в Україні‖). Соціальне значення цього права в умовах політичної реформи в 

Україні. 

13. Право громадян на участь в управлінні державними справами. Конституційні форми 

реалізації права на участь в управлінні державними справами. 

14. Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми конституційно-

правової регламентації. Порядок реалізації та підстави обмеження щодо реалізації 

цього права. 

15. Право на звернення до органів державної влади та самоврядування. Механізм 

реалізації права громадян на звернення на міжнародному, загальнонаціональному та 

регіональному рівні. Захист конституційних прав і свобод у Європейському Суді. 

16. Економічні права та свободи людини і громадянина: поняття та особливості 

конституційно-правового закріплення в національному законодавстві. 

17. Конституційно-правові засади права на приватну власність. Підстави і порядок 

примусового відчуження об’єктів права приватної власності. Способи захисту права 

на приватну власність. 

18. Право на підприємницьку діяльність: особливості конституційно-правової 

регламентації. Коло осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується 

законом. Гарантії здійснення підприємницької діяльності. Антимонопольна політика 

держави. 

19. Права громадян як споживачів (Закон України ―Про захист прав споживачів‖). 

20. Конституційно-правовий зміст права на користування об’єктами державної та 

комунальної власності. 

21. Поняття, сутність та зміст соціальних прав і свобод людини та громадянина. 

22. Конституційно-правові способи захисту соціальних прав і свобод. Право на 

об’єднання в професійні спілки. Право на страйк. 

23. Конституційно-правовий зміст та структура права на соціальний захист. Соціальне 

забезпечення громадян.  

24. Пенсійне забезпечення. Конституційно-правовий зміст пенсійної реформи в Україні. 
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25. Право на житло: конституційно-правова характеристика. 

26. Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття, особливості та 

законодавче закріплення. 

27. Конституційне закріплення права на освіту. Система та рівні освіти в Україні. Права 

та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. Основні напрями 

реформування освіти в Україні. Вища освіта в контексті Болонського процесу. 

28. Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать до національних меншин. 

29. Право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності: поняття та 

конституційно-правова регламентація. 

30. Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Зміст правового 

захисту інтелектуальної власності громадян, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів. 

31. Право на участь у культурному житті та право користуватися культурною 

спадщиною України. 

32. Конституційні обов’язки: правова сутність, зміст та конституційно-правова 

регламентація. 

33. Спеціальні обов’язки іноземців та осіб без громадянства. 

34. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її 

державних символів. 

35. Конституційний обов’язок не заподіювати шкоди природі та культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки. 

36. Конституційно-правовий зміст обов’язку людини і громадянина сплачувати податки 

і збори. 

37. Гарантії виконання конституційних обов’язків людини і громадянина. 

38. Гарантії реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина: поняття, 

система та види. 

39. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Порядок 

звернення до Уповноваженого за захистом своїх прав. Процесуальні строки розгляду 

справ Уповноваженим. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

40. Захист конституційних прав і свобод в судових органах. 

41. Роль Конституційного Суду України в процесі реалізації, охорони та захисту прав, 

свобод і обов’язків закріплених Конституцією України. Форми та порядок звернення 

громадян України та інших осіб до Конституційного Суду України. Документальне 

оформлення звернення до Конституційного Суду. 

42. Міжнародно-правова регламентація функціонування та роль діяльності 

Європейського суду з прав людини в забезпеченні конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

43. Європейський захист прав людини. 

44. Ефективність впливу рішень Суду на національну юридичну практику. 

45. Комісар Ради Європи з прав людини – нова міжнародна інституція, покликана 

попереджати їх порушення. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ 

«КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА» 

 

1. Антонов В. О. Конституційне право України. Академічний курс : підручник: у 2 т. 

/ В. О. Антонов, О. В. Батанов, Н. В. Воротіна, Н. П. Гаєва, Н. К. Ісаєва. — К. : Юрид. думка, 

2008. — Т. 2. — 800 с. 

2. Баглай М. В. Малая энциклопедия конституционного права / М. В. Баглай, В. А. 

Туманов. — М. : Бек, 1998. — 505 с. 

3. Байрачна Л. К. Конституційне право України : підручник / Л. К. Байрачна, 

Ю. Г. Барабаш, Ф. В. Веніславський, В. І. Кичун, В. П. Колісник. — Х. : Право, 2008. — 

416 с. 

4. Балакірєва Р. С. Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Р. С. Балакірєва. — К. : Центр навч. літ-ри, 2003. — 209 с. 

5. Бисага Ю. М. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. М. Бисага, 
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