
ТЕМА №4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ 

СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття та види правових статусів людини і громадянина. Поняття 

та елементи конституційного правового статусу людини та громадянина. 

2. Основні принципи правового статусу людини i громадянина та їх 

конституційне закріплення. 

3. Громадянство України: поняття, ознаки, принципи. 

4. Належність, набуття та припинення громадянства України. 

5. Повноваження органiв, органiзацiй i посадових осiб по вирiшенню 

питань громадянства України. Виконання рiшень, прийнятих з питань 

громадянства України. 

6. Поняття правового статусу iноземцiв та осiб без громадянства. 

Правове регулювання перебування iноземцiв та осiб без громадянства в 

Українi. 

7. Вiдповiдальнiсть іноземців та осіб без громадянства за порушення 

законiв України. 

8. Правовий стан бiженцiв в Українi. 

 

Додаткові питання 

1. Основи правового статусу людини i громадянина як загальний 

конституцiйно-правовий iнститут. 

2. Види правових статусів людини і громадянина. 

3. Громадянство України: поняття та ознаки. 

4. Принципи громадянства України. 

5. Законодавче регулювання питань громадянства України. 

6. Повноваження органiв, органiзацiй i посадових осiб по 

вирiшенню питань громадянства України. 

7. Виконання рiшень, прийнятих з питань громадянства України. 

8. Вiдповiдальнiсть іноземців та осіб без громадянства за 

порушення законiв України. 

 

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота) 

1. Розкрийте зміст Компетенції та ролі Президента України та комісії 

при президентові України з питань громадянства у вирішені питань 

громадянства. 

2. Розкрийте зміст Компетенціії та роль МВС України у вирішені 

питань громадянства. 



3. Проаналізуйте положення законодавства щодо визначення сфери 

компетенції та ролі МВС України у вирішені питань громадянства 

 

Теми рефератів, доповідей 

1. Основи правового статусу людини i громадянина як загальний 

конституцiйно-правовий iнститут. 

2. Особливостi правового статусу окремих категорiй iноземцiв. 

3. Депортацiя та екстрадицiя iноземцiв. 

 

 

Перелік ключових термінів та понять теми: 

Поняття правового статусу людини і громадянина, основи правового 

статусу людини і громадянина, принципи правового статусу людини і 

громадянина, правосуб’єктність, громадянство, поняття  громадянства, 

підстави набуття громадянства, підстави припинення громадянства, органи, 

що вирішують питання громадянства, оскарження рішень з питань 

громадянства, відповідальність за порушення законодавства про 

громадянство, правовий статус іноземців і осіб без громадянства, правовий 

статус біженців. 

 

Методичні вказівки: 

Підготовка до семінару передбачає опанування розділу 2 Конституції 

України. Самостійно необхідно опрацювати Закон України «Про 

громадянство» , знати підстави набуття, втрати громадянства. 

Знання правового статусу людини і громадянина як інституту 

конституційного права передбачає характеристику його складових елементів. 

Підготовка до семінару передбачає знання норм міжнародного права з прав 

людини. Головним чином Загальної декларації з прав людини. Знати 

співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і 

свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод 

людини в Україні. 

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні 

передбачає опрацювання закону України «Про правовий статус іноземців» 

знати поняття “іноземець” та види іноземців. Правова регламентація режиму 

іноземців в Україні. Права, свободи і обов’язки іноземців. Депортація 

іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі.  



Конституційно-правовий статус біженців визначається законом 

України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту». 

При вивчення теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на 

загальну теорію прав людини, міжнародні договори з прав людини, розділ 2 

Конституції України. 


