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Метою вивчення навчальної дисципліни «Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина» є підвищення рівня теоретичних і практичних знань у 

сфері правового статусу особи для формування та розвитку теоретико-правових 

уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, регламентації правового 

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

національному, так і міжнародному рівнях. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Мають бути 

вивчені такі навчальні дисципліни як: «Теорія держави та права», 

«Конституційне право». 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

 Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки правових 

явищ і процесів. 

 Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті захисту прав, 

свобод та обов'язків людини і громадянина України та демонструвати власне 

бачення шляхів її реалізації. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

права. 

 Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої правової проблеми. 

 Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина України з 

достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

державно-правову проблему. 

Дослідницькі навички: 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин виникнення функціонування та 

розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем прав, свобод 

та обов’язків людини і громадянина України та їх гарантій, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Комунікація: 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм  

державно-правової тематики. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні 

теоретико-правових аспектів. 

Вміє доносити  до респондента матеріал з правової проблематики 

доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з прав, 



4 

 

  

свобод та обов’язків людини і громадянина у  професійному та суспільному 

контексті.  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних державно-правових джерел  для своєї професійної 

діяльності. 

 Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

з державно-правової проблематики. 

Праворозуміння: 

Знає як виявляти знання і розуміння  проблем забезпечення прав, свобод 

та реалізації обов’язків людини і громадянина. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних проблем захисту прав і свобод людини. 

 Вміє пояснювати природу та зміст основної проблематики правових 

явищ і процесів. 

Правозастосування: 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати  юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Вміє надавати консультації щодо захисту прав людини і громадянина у 

різних правових ситуаціях 

          

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1.  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Правові засади, соціальне призначення, юридична природа і 

система прав та свобод людини і громадянина 

 

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

громадянина. Їх соціальне призначення. Історичний розвиток інституту прав, 

свобод та обов’язків. 

Роль і значення теми для діяльності  
Принципи прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Система 

прав і свобод людини і громадянина. Система гарантій прав і свобод. 

Організаційно-правові та нормативно-правові гарантії. Міжнародно-правові 

гарантії. 

Ключові слова: сутність прав, свободи та обов’язків людини і 

громадянина, соціальне призначення, інститут прав, принципи конституційних, 

система прав і свобод людини і громадянина, система гарантій конституційних 

прав і свобод, організаційно-правові та нормативно-правові гарантії, 

міжнародно-правові гарантії. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати визначення Пправа, свободи та обов’язки людини 

і громадянина» Поняття, сутність та зміст прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. Їх соціальне призначення. Історичний розвиток інституту прав, 

свобод та обов’язків в Україні. Принципи прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. Система прав і свобод людини і громадянина.  

 

ТЕМА 2. Особисті (громадянські) права та свободи людини і 

громадянина  

 

Поняття, особливості та правова регламентація особистих 

(громадянських) прав та свобод людини і громадянина. Правовий зміст права 

на життя. Співвідношення права на життя та права на евтаназію. Право на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність: проблеми 

міжгалузевого правового регулювання. 

Роль і значення теми для діяльності  
Право людини на захист своєї гідності і доброго імені. Право на 

недоторканність житла. Право на свободу світогляду та віросповідання.  

Ключові слова: правова регламентація, правовий зміст права на життя, 

право на евтаназію, право на повагу до гідності, свобода та особиста 

недоторканність, міжгалузеве правове регулювання, захист гідності і доброго 

імені, право на недоторканність житла, право на свободу світогляду, релігійні 

організації. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати поняття, особливості та правова регламентація 

особистих (громадянських) прав та свобод людини і громадянина. Правовий 
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зміст права на життя. Співвідношення права на життя та права на евтаназію. 

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

міжгалузевого правового регулювання. Право людини на захист своєї гідності і 

доброго імені. Право на недоторканність житла. Право на свободу світогляду та 

віросповідання. 

 

ТЕМА 3. Політичні права та свободи людини і громадянина 

 

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

на свободу об’єднання у політичні партії. Соціальне значення цього права в 

умовах політичної реформи в Україні. Право громадян на участь в управлінні 

державними справами. Форми реалізації права на участь в управлінні 

державними справами. 

Роль і значення теми для діяльності  

Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми правової 

регламентації. Порядок реалізації та підстави обмеження щодо реалізації цього 

права. Право на звернення до органів державної влади та самоврядування. 

Механізм реалізації права громадян на звернення на міжнародному, 

загальнонаціональному та регіональному рівні. Захист прав і свобод у 

Європейському суді з прав людини. 

Ключові слова: політичні права, політична реформа, управління 

державними справами, форми реалізації права на участь в управлінні 

державними справами, мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, звернення 

до органів державної влади та самоврядування, звернення на міжнародному, 

загальнонаціональному та регіональному рівні, Європейський суд з прав 

людини. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати поняття та ознаки політичних прав і свобод 

людини і громадянина. Право на свободу об’єднання у політичні партії. 

Соціальне значення цього права в умовах політичної реформи в Україні. Право 

громадян на участь в управлінні державними справами. 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 з прав людини. 

 

ТЕМА 4. Економічні права та свободи людини і громадянина  

 

Економічні права та свободи людини і громадянина: поняття та 

особливості правового закріплення в національному законодавстві. Правові 

засади права на приватну власність. Підстави і порядок примусового 

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

приватну власність. 

Роль і значення теми для діяльності  
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Право на підприємницьку діяльність: особливості правової регламентації. 

Коло осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується законом. Гарантії 

здійснення підприємницької діяльності. Антимонопольна політика держави. 

Права громадян як споживачів (Закон України “Про захист прав споживачів”). 

Правовий зміст права на користування об’єктами державної та комунальної 

власності. 

Ключові слова: економічні права, приватна власність. право на 

підприємницьку діяльність, гарантії підприємницької діяльності, 

антимонопольна політика держави, права громадян як споживачів. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати економічні права та свободи людини і 

громадянина: поняття та особливості конституційно-правового закріплення в 

національному законодавстві. Конституційно-правові засади права на приватну 

власність. Коло осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується 

законом. Гарантії здійснення підприємницької діяльності. Правовий зміст права 

на користування об’єктами державної та комунальної власності. 

 

ТЕМА 5. Соціальні права та свободи людини і громадянина 

 

Студент повинен знати поняття, сутність та зміст соціальних прав і 

свобод людини та громадянина. Правові способи захисту соціальних прав і 

свобод. Право на об’єднання в професійні спілки. Право на страйк. 

Роль і значення теми для діяльності  

Конституційно-правовий зміст та структура права на соціальний захист. 

Соціальне забезпечення громадян. Пенсійне забезпечення. Правовий зміст 

пенсійної реформи в Україні. Право на житло: конституційно-правова 

характеристика. 

Ключові слова: соціальних прав і свобод людини та громадянина, право 

на об’єднання в професійні спілки, право на страйк, соціальне забезпечення 

громадян, пенсійне забезпечення, право на житло. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати поняття, сутність та зміст соціальних прав і 

свобод людини та громадянина. Правові способи захисту соціальних прав і 

свобод. Право на об’єднання в професійні спілки. Право на страйк. Пенсійне 

забезпечення. Право на житло. 

 

ТЕМА 6. Культурні (гуманітарні) права та свободи людини і 

громадянина  

 

Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття, особливості 

та законодавче закріплення. Конституційне закріплення права на освіту. 

Система та рівні освіти в Україні. Права та обов’язки учасників навчально-

виховного процесу. 

Роль і значення теми для діяльності  



8 

 

  

Основні напрями реформування освіти в Україні. Вища освіта в контексті 

Болонського процесу. Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать до 

національних меншин. Право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності: поняття та конституційно-правова регламентація. Свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Зміст правового 

захисту інтелектуальної власності громадян, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів. Право на участь у культурному житті та право 

користуватися культурною спадщиною України. 

Ключові слова: культурні права та свободи людини і громадянина, права 

на освіту, культурні (гуманітарні) права, інтелектуальна, творча діяльності, 

художня, наукова і технічна творчості, культурна спадщина України. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Культурні права та свободи людини і 

громадянина: поняття, особливості та законодавче закріплення. Конституційне 

закріплення права на освіту. Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать 

до національних меншин. Право на участь у культурному житті та право 

користуватися культурною спадщиною України. 

 

ТЕМА 7. Конституційні обов’язки людини і громадянина України та 

їх гарантії 

 

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

правова регламентація. Спеціальні обов’язки іноземців та осіб без 

громадянства. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів. 

Роль і значення теми для діяльності  

Конституційний обов’язок не заподіювати шкоди природі та культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані збитки. Конституційно-правовий зміст 

обов’язку людини і громадянина сплачувати податки і збори. Гарантії 

виконання конституційних обов’язків людини і громадянина. 

Ключові слова: правова сутність, обов’язки іноземців та осіб без 

громадянства, територіальні цілісності України, державні символи України. 

податки і збори.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Конституційні обов’язки: правова сутність, зміст 

та конституційно-правова регламентація.Спеціальні обов’язки іноземців та осіб 

без громадянства.Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів. Гарантії виконання конституційних 

обов’язків людини і громадянина. 

 

ТЕМА 8. Гарантії прав та свобод людини і громадянина та система 

юридичних механізмів їх захисту 
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Гарантії реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина: 

поняття, система та види.Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. Порядок звернення до Уповноваженого за захистом своїх прав. 

Процесуальні строки розгляду справ Уповноваженим. 

Роль і значення теми для діяльності  

Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 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. Форми та порядок звернення громадян 

України та інших осіб до Конституційного Суду України. Документальне 

оформлення звернення до Конституційного Суду. 

Ключові слова: гарантії Конституційних прав, Уповноважений 

Верховної Ради України, Акти Уповноваженого Верховної Ради України, 

судові органи, Конституційний Суд України.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Гарантії реалізації конституційних прав та свобод 

людини і громадянина: поняття, система та види.Інститут Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Акти Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини.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.  

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Права, свободи та обов’язки людини та 

громадянина» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 



10 

 

  

знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Права, свободи та обов’язки людини та 

громадянина» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

стандартизовані тести; наскрізні проекти, командні проекти; аналітичні звіти, 

реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

студентські презентації та виступи на наукових заходах; інші види 

індивідуальних та групових завдань). 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни  

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532). 

2. Конституційне право України / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. 

X.: Право, 2008. 

3. Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Украине / Ю. Н. Тодыка, О.Ю. Тодыка.  К.:Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. 368 с. 

4. Кушніренко О.Г. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. / 

О. Г. Кушніренко, Т.М. Слінько. X.: Факт, 2001. 

5. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навч.посіб. / П.М. 

Рабінович, М. І. Хавронюк. К.: Атіка, 2004. 
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6. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного 

права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва.  К. : Хай-Тек Пресс, 2013.  408 с. 

7. Єловських У. О. Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для 

студ. усіх спец. ун-ту ден. форми навч. / У. О. Єловських.  Луганськ : ДЗ «ЛНУ 

ім. Тараса Шевченка», 2013.  182 с. 

8. Задорожня Г. В. Конституційне право України : навч. посіб. / 

Г. В. Задорожня.  К., 2009.  128 с. 

9. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: 

Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с. 

10. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних 

змін: Навчальний посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. 

Тодоров. К.: Знання, 2006. 215 с. 

11. Основные права и свободы человека и гражданина: Учебное пособие / 

Сост.: В.Д. Волков, В.П. Горбачев, Р.Ф. Гринюк и др. Донецк, 2000. 

12. Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А.Д. Гусева и 

Я.С. Яскевич. Минск, 2002. 

13. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи / За ред. Ю.С. Шемшученка: Монографія. К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 656 с. 

14. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / 

Віп. ред. В.Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН 

України, А.С.К., 2003. 652 с. (нормативні документи та коментарі). 

15. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини і громадянина. 

Харків, 2001. 

16. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини та 

громадянина в Україні. К.: Ін Юре, 1997.  52 с. 

17. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: 

Навчальний посібник. К.: Атіка, 2004.  464 с. 

18. Тодика Ю.М. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в 

Україні / Ю.М. Тодика, О.Ю. Тодика. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 

2004. 368 с. 

19. Айтов С. Ш. Історична антропологія та пізнавальний потенціал 

синергетики. Гуманітарний журнал. 2014. № 1-2. С. 64-67. 

20. Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури 

України як суб'єктів реалізації правоохоронної функції держави. 

Адміністративне право і процес. 2013. № 1. С. 81-88. 

21. Бєлов Д., Жежихова М. Роль і місце інституту адвокатури в механізмі 

захисту прав і свобод людини і громадянина. Visegrad Journal on Human Rights. 

2016. № 5, ч. 1. С. 19-25. 

22. Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-

категоріального апарату конституційного права. Підприємництво, 

господарство і право. 2012. № 12. С. 15-17. 

23. Федоренко В. Поновлення авторитету Конституційного Суду як запорука 

ефективного функціонування держави. Право України. 2015. № 5. С. 97-110. 
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за

н
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тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конституційно-правові засади, 

соціальне призначення, юридична 

природа і система прав та свобод 

людини і громадянина в Україні 

12 6 2 2 2   6 

2 Особисті (громадянські) права та 

свободи людини і громадянина 
12 6 2 2 2  6 

3 Політичні права та свободи людини і 

громадянина 
12 6 2 2 2  6 

4 Економічні права та свободи людини і 

громадянина 
10 4   2 2  6 

5 Соціальні права та свободи людини і 

громадянина 
12 6 2 2 2  6 

6 Культурні (гуманітарні) права та 

свободи людини і громадянина 
8 2   2    6 

7 Конституційні обовязки людини і 

громадянина України та гарантії їх 

виконання 

12 4   2 2  8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Гарантії прав та свобод людини і 

громадянина та система юридичних 

механізмів їх захисту 

12 6 2  4    6 

 Разом за семестр 90 40 10 18 12 50  

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін,         

протокол від «26» 06. 2019 № 20. 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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Додаток 2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Права, свободи та обов’язки людини та громадянина 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський)  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532).; 

- акти міжнародного права: 

1. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 

7 листопада 1997 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  

2001.  № 11.  С. 69  77. 

2. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 

року. Офіційний вісник України.  2006.  № 50.  Ст. 3381. 

3.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України.  2008.  № 93. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

5. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 вересня 1954 р. 

(Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  2001.  № 11.  

С. 131  139. 

6. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 р. (Витяг). 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001.  № 11.  С. 111  

120. 

7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України. 2008. № 93. 

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

- закони: 

1. Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 
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2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 

446. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. 

Додаток до № 51. Ст.1122. 

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

6. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами 

і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108. 

7. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

8. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року. 

Голос України. 2018. № 122. 

9. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376. 

10. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

11. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної 

Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

- підзаконні акти: 

1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР 

від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 

502. 

2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і 

допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV . Офіційний вісник України від 1 

жовтня 2010 року.  2010.  № 72/1. Спеціальний випуск.  С. 7.  Ст. 2597. 

2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі 

за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне 

тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних 

закладах України. Право України.  2000.  № 1.  С. 140. 

3. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року у справі 
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за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 

конституційності положень Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”. Право України.  2000.  № 3.  С. 125. 

4.Рішення Конституційного Суду України від 28 березня 2001 року у 

справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 

тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України (справа 

про позачерговий розгляд законопроектів). Вісник Конституційного Суду 

України.  2001.  № 1. 
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Г. В. Задорожня.  К., 2009.  128 с. 

4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: 

Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с. 

5. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних 
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Тодоров. К.: Знання, 2006. 215 с. 
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В.Д. Волков, В.П. Горбачев, Р.Ф. Гринюк и др. Донецк, 2000. 

7. Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А.Д. Гусева и 

Я.С. Яскевич. Минск, 2002. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / 

За ред. Ю.С. Шемшученка: Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2001. 656 с. 



17 

 

  

2. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / 

Віп. ред. В.Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН 

України, А.С.К., 2003. 652 с. (нормативні документи та коментарі). 
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Харків, 2001. 
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посібник. К.: Атіка, 2004.  464 с. 
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