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ТЕМА 3. Політичні права та свободи людини і громадянина 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

 

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

Право на свободу об’єднання у політичні партії (Закон України “Про 

політичні партії в Україні”).  

2. Соціальне значення цього права в умовах політичної реформи в 

Україні.Право громадян на участь в управлінні державними справами. 

Конституційні форми реалізації права на участь в управлінні державними 

справами. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Опрацювати такі питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми 

конституційно-правової регламентації.  

2. Порядок реалізації та підстави обмеження щодо реалізації цього 

права. 

3. Захист конституційних прав і свобод у Європейському суді з прав 

людини. 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

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

 

3. Вправа 

1. Складіть схему «Механізм реалізації права громадян на звернення на 

міжнародному, загальнонаціональному та регіональному рівні» (накресліть в 

зошиті). 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття, сутність та зміст конституційних прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина. Їх соціальне призначення в Україні. 

2. Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в Україні. 

3. Система гарантій конституційних прав і свобод.  

4. Поняття, особливості та конституційно-правова регламентація 

особистих (громадянських) прав та свобод людини і громадянина. 

5. Право на повагу до гідності, на свободу та особисту 

недоторканність: проблеми міжгалузевого правового регулювання.  

6. Право на недоторканність житла. 

7. Поняття та ознаки політичних прав і свобод людини і 

громадянина. 

8. Право громадян на участь в управлінні державними справами.  

9. Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми 

конституційно-правової регламентації. Порядок реалізації та підстави 

обмеження щодо реалізації цього права. 

10. Механізм реалізації права громадян на звернення на 

міжнародному, загальнонаціональному та регіональному рівні.  

11. Економічні права та свободи людини і громадянина: поняття та 

особливості конституційно-правового закріплення в національному 

законодавстві. 

12. Підстави і порядок примусового відчуження об’єктів права 

приватної власності.  

13. Право на соціальний захист та соціальне забезпечення. 

14. Право на охорону здоров'я і медичну допомогу та медичне 

страхування 

15. Право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище і 

екологічну безпеку 

16. Конституційно-правові способи захисту соціальних прав і свобод.  

http://www.bipublication.com/


6 

 

17. Конституційно-правовий зміст та структура права на соціальний 

захист. Соціальне забезпечення громадян.  

18. Право на житло: конституційно-правова характеристика. 

19. Конституційне закріплення права на освіту. Система та рівні 

освіти в Україні. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.  

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

меншин. 

21. Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості.  

22. Право на участь у культурному житті та право користуватися 

культурною спадщиною України. 

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

24. Конституційний обов’язок не заподіювати шкоди природі та 

культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки. 

25. Гарантії виконання конституційних обов’язків людини і 

громадянина. 

26. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини.  

27. Захист конституційних прав і свобод в судових органах. 

28. Форми та порядок звернення громадян України та інших осіб до 

Конституційного Суду України.  

29. Міжнародно-правова регламентація функціонування та роль 

діяльності Європейського суду з прав людини в забезпеченні конституційних 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

30. Ефективність впливу рішень Суду на національну юридичну 

практику. 

 

 


