
ТЕМА № 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА 

ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Контрольні питання: 

 

1. Поняття, природа та риси конституцiйних прав та свобод людини i 

громадянина. 

2. Класифiкацiя конституцiйних прав i свобод людини i громадянина. 

3. Конституцiйнi гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та 

свобод людини i громадянина. 

4. Конституцiйнi обов'язки людини i громадянина. Класифікація 

конституційних обов’язків людини і громадянина. 

 

Додаткові питання 

1. Особистi права i свободи. 

2. Полiтичнi права i свободи. 

3. Економічні права і свободи. 

4. Соціальні права і свободи. 

5. Культурні права і свободи. 

6. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси і 

обов'язки людини і громадянина. 

7. Конституційні гарантії здійснення прав і свобод. 

8. Конституційні обов’язки і їх здійснення в Україні. 

 

Письмово проаналізувати: 

1. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і 

безоплатність освіти. 

2. Рішення КСУ від 19 квітня 2001 року № 4-рп у справі щодо завчасного 

сповіщення про мирні зібрання. 

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення 

політичних партій в Україні. 

4. Рішення  КСУ від 14 листопада 2001 року № 15-рп у справі щодо 

прописки. 

5. Проаналізуйте практику Європейського Суду з прав людини щодо його 

завдань у забезпеченні прав і свобод людини  і громадянина. 

 

 

Теми рефератів, доповідей 

1. Особистi та полiтичнi права i свободи. 

2. Економічні, соціальні та культурні права і свободи 

3. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси і 

обов'язки людини і громадянина. 

4. Принцип свободи людини. Основні положення вчення про свободу. 

5. Мiжнародний захист прав i свобод. 

6. Проблема обмеження прав людини. 



 

Перелік ключових термінів та понять теми: 
Права та свободи людини i громадянина. Класифiкацiя прав та свобод 

людини i громадянина. Гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та 

свобод людини i громадянина. Обов'язки людини i громадянина., покоління 

прав людини, економічні, політичні, соціальні, культурні права і свободи 

 

Методичні вказівки: 

Конституційні права, свободи людини і громадянина. Права і свободи 

людини і громадянина, їх співвідношення. Класифікація конституційних прав 

і свобод. Права людини і права громадянина. Покоління прав людини. 

Соціально-економічні і соціально-культурні права. Особисті права і свободи. 

Політичні права і свобод. 

Конституційні обов’язки громадян України щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів. Обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, 

відшкодування завданих збитків. Обов’язок сплачувати податки і збори в 

порядку й розмірах, встановлених законом. Обов’язок неухильно 

додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права 

й свободи, честь і гідність інших людей. 

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на 

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

Конституції України. 

 

 


