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 Виховуй у собі Людину –  
ось що найголовніше, 

інженером  можна стати    
за  п’ять  років, учитись   

на людину треба все життя. 
В.О. Сухомлинський 

Вступ 
Українське суспільство, поряд з іншим цивілізованим 

світом, прагне до справедливості, добробуту та свободи у самому 
широкому розумінні цих слів. Незважаючи на великі труднощі та 
перешкоди, Україна рухається шляхом демократичних змін, 
будівництва демократичної держави, тобто до справжнього 
народовладдя.  

Одним з важливіших принципів свободної демократичної 
держави і основою народовладдя є верховенство Закону та його 
неухильне дотримання.  

Основним Законом держави була та залишається 
Конституція, як втілення істотних прав людини (громадянина) на 
справедливість, свободу та добробут.  

При реалізації конституційних прав, свобод та обов'язків 
громадян має діяти принцип їх найвищої юридичної сили. Це 
означає виконання обов’язків усіма суб'єктами права в сфері 
правотворчості і правореалізації.  

Виконання зазначених вимог створює режим 
конституційної законності, в умовах якого будь-яка конституційна 
норма про основне право, свободу або обов'язок діє реально і 
безпосередньо, до того ж, права й свободи людини і громадянина 
захищаються судом.  

Розділ II Конституції України закріплює права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина в Україні. У юридично-
навчальній літературі, існує декілька класифікацій конституційних 
прав і свобод, але суттєво вони не відрізняються. Таким чином, 
права та свободи людини і громадянина можна умовно поділити 
на декілька розділів (за сферами суспільного життя):  
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1. Особисті права громадян України – «це права, що передбачені 
для задоволення особистих потреб, інтересів людини».  
2. Політичні права – «передбачені для забезпечення можливості 
участі в здійсненні народовладдя, участі в управлінні державними 
суспільними справами».  

3. Економічні права – «використання їх дає можливість 
особистості реалізувати себе, отримати економічну незалежність 
через створення матеріальних і духовних благ та їх розподіл, 
задовольнити побутові чи інші потреби». 

4. Соціальні та культурні права – «надають можливість брати 
участь в розподілі матеріальних та суспільних благ, гарантують 
безпеку для життя і здоров’я, вільний шлях до духовних 
цінностей, передбачують можливість задоволення культурних 
потреб та їх розвитку». 

Входження українського суспільства на якісно новий рівень 
можливе лише тоді, коли в цей процес включається молодь, яка 
прагне до глибоких перетворень у всіх сферах життя. Бажання 
жити в демократичній, правовій, соціальній державі передбачає 
активну творчу позицію кожного свідомого громадянина 
суспільства, особливо молодого покоління, налаштованого не 
тільки на придбання, а й підвищення професіоналізму, збагачення 
духовності, громадянської активності і відповідальності. Саме 
тому правова освіта є невід’ємною складовою освітнього процесу 
всіх рівнів. 

Втілення в життя системи державної соціальної політики, 
особливо, що стосується молоді, потребує розроблення механізму 
фінансового, правового та інформаційного забезпечення. 
Правовому забезпеченню сприятиме розроблення і прийняття 
соціального кодексу, державних соціальних стандартів, 
впровадження механізму проведення експертизи законодавчих та 
інших нормативно-правових актів з питань договірного 
регулювання трудових відносин та їх відповідності потребам 



5 
 

держави і вимогам інтеграції у міжнародні системи соціального 
розвитку. 

Проблема прав дітей – одна з гострих проблем нашого 
суспільства. Рівень правової культури та знань дітьми своїх прав 
досить низький. Майже кожна шоста дитина взагалі не знає 
законів, які її захищають. Дітям бракує елементарної обізнаності у 
сфері своїх прав і обов’язків громадянина за багатьох життєвих 
ситуацій. 

Розвиток у дітей переконань у необхідності дотримання 
правових обов’язків – важлива умова підвищення ефективності 
профілактики негативних звичок, пропаганди засад здорового 
способу життя. 

Права жінок – права людини, тобто права, які належать 
жінкам в силу того, що вони людські істоти. Це здається 
очевидним, але багато людей відмовляють жінкам у вимогах на 
рівність у контексті людських прав. Це дегуманізація жінок, яка 
посилює дискримінацію та насильство проти жінок: насильство 
під час війн усіх часів і народів, економічну експлуатацію жінок, 
релігійні та культурні обмеження жіночої свободи, небажання 
держави втручатися, коли чоловік поб’є жінку. Права людини 
вимагають покласти край цій та іншій практиці сприйняття жінок 
як нижчих істот. 

Кожна жінка повинна стати ініціаторкою соціальних змін. 
Ми маємо визнати, що всі жіночі проблеми – проблеми 
суспільства. 

 Таким чином, права, свободи й обов'язки людини й 
громадянина, закріплені в Конституції України, їх широта, 
реальність, гарантованість виражають не тільки фактичний та 
юридичний статус особи у суспільстві, а й суть діючої в країні 
демократії, соціальні можливості, закладені в самому суспільному 
ладі. Вони – показники зрілості суспільства, його досягнень, 
своєрідна "візитна картка". Увесь арсенал громадянських, 
економічних, соціальних, політичних і культурних прав, свобод та 
обов'язків має служити дальшому розвитку демократії й 
соціальному прогресові України.  
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Права людини 

Правові акти: 
Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Неофіційний 
переклад. Офіційний текст російською мовою включено до 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 4 грудня 
2008 р. (45085/2008) // Голос України. – 2008. – 10 грудня. – С. 10. 

Про внесення змін до деяких законів України: Закон України 
від 9 лютого 2006 року № 3436-IV «Про ратифікацію Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини 1950 року» // 
Урядовий кур’єр. – 2006. – 2 березня. – С. 22. 

Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод: Закон України від 
9 лютого 2006 року № 3435-IV // Офiцiйний вiсник України. – 
2006. – № 9. – С. 26. 

Україна. Верховна Рада. Про щорічну доповідь 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан 
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: 
Постанова від 7 липня 2005 р., №2778–IV // Голос України. – 
2005. – №133. – С. 7. 

 

Книги: 
Впровадження міжнародних стандартів в сфері гендерної 

рівності та людських прав в українській армії / Черкаський 
обласний комітет солдатських матерів. – Черкаси: Брама, 2003. – 

300 с. 

Дженіс М. та ін. Європейське право у 
галузі прав людини: джерела і практика 
застосування. – К.: «АртЕк», 1997.– 624 с. 

Права людини в Україні – 2004. Доповідь 
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правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав 
людини. – Харків: Фоліо,2005. – 312 с. 

Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав 
людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав 
людини: 40 років юриспруденції суду та комісії: 1959-1999 рр. – 
К.: Українська правнича Фундація, 2000. – 70 с. 

Статті: 
Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з 

прав людини // Право України.– 2002.– №3.–С. 37–43. 
Антонович М. Імплементація Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права в Україні: крізь призму комітету 
ООН з прав людини // Право України. – 2004. – №8. – С. 33–36. 

Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних 
свобод у судах Європейських держав та перспективи її 
застосування в Україні // Право України. – 2000. – №8. – С. 42-46. 

Антонович М. Правова культура українського народу в сфері 
прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право 
України. – 2003. – №12. – С. 75-80. 

Антонюк З., Маринович М. Щодо питання прав людини // 
Право України. – 1995. – №2. – С. 44-49. 

Аракелян М.,Узун Н.  Забезпечення конституційного права 
людини на захист прав і свобод судом // Право України. – 2006. – 
№ 3. – С. 19. 

Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі 
права ЄС: організаційно-правові аспекти // Право України. – 
2006. – № 9. – С. 56-60.  
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Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії 
забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні // 
Право України. – 2000. – №8. – С. 51-55. 

Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в 
Україні: проблема термінів і понять // Право України. – 2000. – 
№4. – С. 35-39. 

Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, 
гарантії реалізації // Право України.–2001.– №12. – С. 32-34. 

Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері 
забезпечення прав людини і громадянина: (Загальний нагляд, 
представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – 
№7. – С. 46-48. 

Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення 
до суду за захистом своїх прав // Право України. – 2000. – №8. – 
С. 65-66. 

Васьковська В. Механізм забезпечення прав людини на 
безпеку // Право України. – 2005. – № 9. – С. 25-27. 

Верланов С. Стандарти економічних та соціальних прав 
людини у Європейському Союзі та Раді Європи: взаємозв’язок і 
співвідношення // Право України. – 2008. – № 5. – С. 137-141. 

Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: 
теоретичні і практичні аспекти // Право України. – 2000. – №11. – 
С. 30-33. 

Волков В., Дешко Л.  Європейські стандарти прав людини та 
юридична освіта в Україні // Право України. – 2007. – № 5. – 
С. 105-107. 
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Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних 
прав людини і громадянина // Право України. – 2001. – № 8. – 
С. 54-57. 

Заворотченко Т. Система конституційно-правових гарантій 
прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України.  
– 2002. – №5. – С.110-116. 

Закревський А.С., Горбатюк В. Забезпечення захисту прав 
людини і громадянина як споживача адміністративних послуг // 
Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 98-103. 

Заяць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав 
людини // Право України. – 1999. – № 19. – С. 26-29. 

Зоріна Ю. Особисті немайнові права людини у рекламі // 
Право України. – 2004. – № 10. – С. 41-43. 
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