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КНИГА ГРОМАДЯНИНА 
 

Розділ 1.  

ПРАВА ТА СВОБОДИ  

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Права людини 

Терещенко Л. В. 

Рівні права – усім, особливі привілеї – 

нікому. 

Томас Джефферсон 

Права́ людини — комплекс природних і непорушних 

свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом 

існування людини в цивілізованому суспільстві. 

Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб 

узгодити свободу окремої людини зі свободою інших 

членів суспільства, дотримуючись принципу рівності. 

Право виступає як засобом забезпечення свободи, так і 

істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними 

потребами і уявленнями людей про добро і справедливість 

рівня свободи й обсягу влади. Встановлювані заборони й 

обмеження повинні бути доцільними з погляду гарантій 

свободи, а отже, і справедливими. 

Права людини мають природну сутність і є 

невід'ємними від індивіда, вони позатериторіальні і 

позанаціональні, існують незалежно від закріплення 

в законодавчих актах держави, є об'єктом міжнародно-

правового регулювання та захисту. Права людини 

закріплені в другому розділі Конституції України. 

Міжнародна громада почала здійснювати свої 

вражаючі зобов’язання стосовно прав людини шляхом 

впровадження всесвітньої декларації прав людини в 1948 
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році. З того часу було запроваджено вагомі концепції 

всесвітньої декларації прав людини в багатьох 

міжнародних, регіональних і внутрішніх правових 

інструментах. Декларація не мала на меті бути юридично 

обмежуючою, але встановлення цих норм в безлічі 

наступних обмежуючих угодах (інакше відомих як 

«договір» або «домовленість») робить правовий статус цих 

норм незаперечним сьогодні. Згідно цих принципів: 

Права людини невід’ємні. Це означає, що ви не можете 

їх втратити, оскільки вони мають відношення до самого 

факту людського існування. За певних обставин дію деяких 

з них, хоча і не всіх, може бути призупинено або обмежено. 

Наприклад, якщо хтось визнаний винним у скоєнні злочину, 

його або її можуть позбавити волі; або під час 

громадянських заворушень уряд може ввести 

комендантську годину, що обмежує свободу пересування. 

Права людини неподільні, взаємозалежні і 

взаємопов’язані. Це означає, що різні права людини по суті 

пов’язані між собою і не можуть розглядатися окремо. 

Здійснення одного права залежить від здійснення багатьох 

інших прав, і немає жодного права, яке було б важливіше за 

інші. 

Права людини універсальні. Це означає, що вони так 

само стосуються всіх людей в усьому світі, причому без 

обмежень за часом. Кожен має право користуватися 

правами людини без якої б то не було різниці, як-то щодо 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового, станового або іншого становища. 

Слід зазначити, що універсальність прав людини 

жодним чином не загрожує багатому різноманіттю 

індивідуальностей чи культурних відмінностей. 

Різноманіття може існувати і в суспільстві, де всі рівні і в 

рівній мірі заслуговують поваги. Права людини служать 

мінімальним стандартом, який стосується всіх людей; 

кожна держава і суспільство може визначати і 
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застосовувати вищі або конкретніші стандарти. Наприклад, 

у сфері економічних, соціальних і культурних прав ми 

зобов’язані відважитися на кроки для досягнення прогресу 

у повної реалізації цих прав, але не існує закріпленого 

стандарту щодо підняття податків задля сприяння цьому. 

Кожна країна або суспільство самостійно визначає таку 

політику, враховуючи власні обставини. 
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Свободи людини 

Терещенко Л. В. 

Свобода – не засіб досягнення більш 

високої політичної мети. Вона сама є вища 

політична мета. 

Джон Актон 

 

Свобода – єдина річ, яку ви не можете 

отримати, якщо не даєте її самі. 

Вільям Генрі Вайт 

 

Той, хто шукає у свободі щось інше, крім 

неї самої, створений для рабства. 

Алексис Токвіль 

Свобода людини — вихідне поняття у проблемі прав 

людини і громадянина. Розрізняють природні права 

людини, тобто пов’язані з самим її існуванням і розвитком, 

і набуті, що в основному характеризують соціально-

політичний статус людини і громадянина (інститут 

громадянства, право на участь у вирішенні державних справ 

тощо). За відсутності у людини свободи вона не може 

володіти і реально користуватися своїми правами. Саме 

свобода створює умови для реального набуття прав та їх 

реалізації. Права людини закріплюють і конкретизують 

можливість діяти в межах, установлених її правовим 

статусом. Свободу людини визначають певні ознаки. Так, 

люди є вільними від народження, ніхто не має права 

порушувати їх природні права. До того ж у демократичному 

суспільстві саме держава є головним гарантом свободи 

людини. За своїм обсягом поняття «свобода людини» повно 
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відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції 

України, згідно з яким людина має право робити все, за 

винятком того, що прямо заборонено чинним 

законодавством. Свободу людини характеризує й принцип 

рівних правових можливостей, правового сприяння і 

правової охорони, що його закріплюють демократичні 

конституції, у тому числі й Конституція України. 

Свободи людини — негативні і позитивні 

повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і 

колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом 

усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки 

особи. Свободи, таким чином, виражають незалежність 

індивіда від влади держави у певних діях і визначають межі 

державного втручання у сферу особистості. 

Свободи людини — це суб’єктивне право особи, яке 

являє собою способи (форми) її можливої поведінки. 

Свобода — це одна з найвищих цінностей людини. Лише 

тоді, коли людина вільна, вона здатна проявити себе як 

особистість. Саме свобода створює умови для реального 

набуття прав та їх реалізації. Кожна людина має право на 

свободу думки, совісті та релігії. Це природні й невід’ємні 

права людини, одні з найважливіших духовних потреб 

людини. Людина отримує ці духовні цінності від часу свого 

народження і ніхто не має права заборонити користуватися 

цими свободами. 

Свобода думки, совісті та релігії — це та основа, на 

якій ґрунтується право людини вільно висловлювати свої 

думки. 

Важливою свободою людини є свобода слова, без якої 

неможлива демократія, бо через свободу слова громадяни 

можуть здійснювати контроль за діяльністю держави. 
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Класифікація конституційних прав і свобод 

людини і громадянина 

Терещенко Л. В. 

Свободу не можна симулювати. 

Станіслав Єжи Лец 

 

Істинною є та свобода, яка пов’язує всі 

приватні інтереси з інтересом загальним. 

Ж. Боссюе 

Класифiкацiя конституційних прав i свобод людини i 

громадянина здійснюється з метою структуризації знань 

про конституційні права та свободи, що дозволяє 

комплексно їх проаналізувати і дійти відповідних 

висновків. Класифікація конституційних прав, свобод і 

обов’язків будується не довільно, а із врахуванням 

наявності в суспільстві різних сфер діяльності, якісно 

різних за змістом суспільних відносин; взаємовідносин 

держави і громадянина у сфері правоохоронної діяльності 

держави, спрямованої на захист життя, здоров’я, 

індивідуальної свободи і безпеки, честі й гідності людини, 

взаємовідносин у політичній, соціальній, економічній та 

культурній сферах. 

Конституційні норми різних країн щодо прав, свободи і 

обов’язків людини і громадянина можна поділити на: 

1) громадянські і політичні права й свободи, 

проголошені буржуазними революціями;  

2) соціально-економічні права, які ґрунтуються на 

соціалістичному вченні;  

3) колективні, або солідарні, права, проголошені 

головним чином країнами третього світу. 

Права й свободи, які стосуються перших двох позицій, 
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це права й свободи, що належать кожному індивідові. Права 

третьої позиції можна назвати правами людини і народів 

(право на здорове навколишнє середовище, право на страйк, 

громадянську непокору, право політичної опозиції). 

За іншою класифікацією можливе виділення загальних 

і особливих прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина. Критерієм класифікації тут слугує те, що в 

одних випадках вони стосуються всіх громадян (право на 

відпочинок), а в інших — тільки певних (окремих) груп 

громадян (жінок, дітей). 

І насамкінець: права й свободи людини і громадянина 

можуть бути згруповані за сферами життєдіяльності 

індивіда. Такого роду класифікація уявляється особливо 

важливою, бо вона показує межі охорони прав людини і 

громадянина у різних сферах. Критерієм тут є однорідність 

матеріального змісту прав, свобод і обов’язків та 

однотипність норм, що її закріплюють.  

За цією класифікацією у Конституції України 

виділяють три основні групи прав і свобод та одну групу 

обов’язків: 

1. Громадські права і свободи людини.  

2. Політичні права і свободи громадян України.  

3. Економічні, соціальні та культурні права й свободи 

людини і громадянина.  
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