
Тема 3.5 Держава та особа 

Семінарське заняття 10 

Тема: Правовий статус особи 

Мета: закріпити знання студентів про основні елементи, види правового статусу 

особи та види, зміст суб’єктивних прав та юридичних обов’язків людини і громадянина. 

План 

1. Поняття і основні елементи правового статусу особи, їх характеристика. 

2. Види правового статусу особи. 

3. Види прав, свобод людини і громадянина. Їх система в Конституції України.. 

4. Юридичні обов’язки людини і громадянина, їх види. 

5. Загальні та юридичні гарантії прав і свобод людини в демократичній правовій 

державі. 

Шановні студенти, вам необхідно пройти тест за посиланням в реальному часі. Посилання буде 

надане під час конференції в Zoom. 

Бажаю успіхів 

 

Ключові поняття та категорії: людина, особа, громадянин; права, свободи і 

обов’язки людини і громадянина; фізичні, особистісні, політичні, економічні, соціальні, 

гуманітарні права і свободи; покоління прав людини; юридичні гарантії прав людини, 

механізм забезпечення прав і свобод людини, механізм реалізації прав і свобод людини, 

механізм охорони прав і свобод людини, механізм захисту прав і свобод людини. 

Реферати 

1. Історія розвитку прав та свобод людини і громадянина. 

2. Перспективи вдосконалення механізмів забезпечення прав людини. 

3. Аналіз міжнародно-правових актів щодо прав людини. 

4. Основні тенденції розвитку і забезпечення прав людини. 

5. Міжнародні та національні механізми захисту прав і свобод людини. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Поясніть співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин». 

2. Які основні елементи складають правовий статус? 

3. Розкрийте співвідношення понять «права людини», «права громадянина», 

«права особи». 

4. Чи ідентичні правовий статус людини та правовий статус громадянина за 

обсягом прав та обов’язків? 

5.  Розкрийте співвідношення понять «права особи» та «свободи особи». Яку 

роль відіграє поняття «свободи особи» у її правовому статусі? 

6. Які є види прав та свобод людини та громадянина? 

7. Визначте обов’язки людини і громадянина за Конституцією України. 

8. Чи є ефективним функціонування прав та свобод людини, якщо держава не 

створює відповідних гарантій їх забезпечення? 

9. Чи змінюється обсяг прав та обов’язків особи, їх зміст у сучасних умовах? 

10. Проаналізуйте Конституцію України і на цій підставі охарактеризуйте 



правовий статус особи в Україні. 

11. Які основні проблеми реалізації правового статусу в Україні. Наведіть 

приклади найбільш поширених порушень прав і свобод особи в нашій державі та 

запропонуйте способи їх подолання. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Відповідаючи на перше питання, студент повинен 

визначити правовий статус громадянина як систему визнаних і гарантованих державою 

в законодавчому порядку прав, свобод і обов’язків, а також законних інтересів особи як 

суб’єкта права. Слід також зазначити, що права і свободи являють собою соціальні 

можливості громадянина, визнані і забезпечені державою, а обов’язки- також соціальні 

можливості, виражають вимоги держави до громадянина та його поведінки. Окрім 

правового статусу особи, в теорії права зустрічаються такі категорії, як «правовий 

статус народу» та «правовий статус держави». 

До другого питання. Студент повинен охарактеризувати види правового статусу, 

а саме: 1) загальний, або конституційний, статус громадянина; 2) спеціальний, або 

родовий статус громадян; 3) індивідуальний статус; 4) статус фізичних та юридичних 

осіб; 5) статус іноземців, осіб без громадянства; 6) галузеві статуси: цивільно-правовий, 

адміністративно-правовий та інші. 

До третього питання. Розглядаючи питання поняття прав людини, потрібно 

зауважити, що основні права людини - це правові можливості (міра свободи) особи, 

здатні забезпечити її розвиток у конкретно-історичних умовах, що закріплені як 

міжнародні стандарти, загальні і рівні для всіх людей і гарантовані законами держави 

як невідчужувані. Доцільно звернути увагу на те, що права людини і права громадянина 

тісно взаємозалежні, проте не є тотожними поняттями. Громадянин - людина, що 

законом визнається юридично приналежною даній державі, здійснення прав людини 

визначається переважно забезпеченістю з боку держави (апатриди, біженці); громадяни 

перебувають під захистом законів держави проживання і міжнародного права. 

Розглядаючи питання щодо класифікації прав людини, потрібно враховувати відомі 

критерії та сучасну типологію прав і свобод людини. 

До четвертого питання. Студент повинен визначити, що юридичний обов’язок - 

гарантована законом міра суспільно необхідної і державно доцільної поведінки особи, 

об’єктивно обумовлена потребами існування та розвитку інших осіб, соціальних груп, 

націй, людства. Свої вимоги до громадян держава формує в системі обов’язків і 

встановлює заходи юридичної відповідальності за їх невиконання. Саме для того, щоб 

зміцнити свої права, громадяни в демократичному суспільстві приймають на себе 

зобов’язання і виконують свої обов’язки. Так само, як і права людини, основні юридичні 

обов’язки фіксуються в конституції та інших законах держави. Потрібно провести 

класифікацію обов’язків та охарактеризувати: особисті (громадянські), політичні, 

економічні, соціальні, культурні, екологічні обов’язки. 

До п’ятого питання. Студенти повинні знати та розуміти систему гарантій прав, 

свобод і обов’язків людини і громадянина в демократичній державі. Насамперед 

потрібно розуміти зміст визначення самих гарантій як системи економічних, 

соціальних, політичних, ідеологічних і юридичних умов, засобів і способів, що 

забезпечують фактичну реалізацію їх, охорону і надійний захист. Студент має знати, що 

без гарантій права, свободи та обов’язки людини і громадянина перетворюються на 



своєрідні «заяви про наміри», що не мають ніякої цінності ні для особи, ні для 

суспільства. 
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