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1.Поняття та види правових статусів людини і громадянина 

Правовий статус людини (особи) – це сукупність прав, обов’язків, законних інтересів, 

гарантії їх реалізації, що закріплені у законодавстві і характеризують особу як суб’єкта права. У 

правовому статусі ми можемо виділити соціально-політичний, економічний, ідеологічний, 

юридичний, психологічний, вольовий, моральний зміст. Усі вони, є гранями прояву правового 

статусу особи, його сутності. Водночас ця категорія об’єднує складний комплекс різноманітних 

соціальних зв’язків, інтересів, відносин. 

У поняття загального правового статусу як найбільш широкої категорії, слід включити 

складові елементи змісту, які характеризують його структуру: 

- правові принципи, що складають методологічну основу правового статусу; 

- норми права, що встановлюють загальні для всіх права, свободи та обов’язки; 

- правосуб’єктність, тобто можливість суб’єкта мати права та обов’язки та користуватися ними 

та нести відповідальність за свої дії; 

- законні інтереси, що спонукають суб’єкта права до відповідних дій, або навпаки орієнтують 

його на дозволену нормами права пасивність; 

- юридична відповідальність як обов’язок нести відповідальність за порушення правового 

статусу; 

- громадянство, тобто такий правовий стан, який вказуючи про належність людини до 

відповідної держави, дає право на те, щоб розширити коло прав та обов’язків; 

- правовідносини загального (статусного) характеру. 

В загальних (статусних) правовідносинах перебувають усі особи стосовно держави, один до 

одного, реалізації своїх прав та обов’язків, їх захисту, гарантування й т. ін. 

Ядром правового статусу є права та обов’язки, що реалізуються завдяки зв’язкам між їх 

носіями – правовідносинам. З вищезазначеного очевидно, що норми права та правовідносини 

загального (статусного) характеру, що виникають на їх основі, визначають правовий статус 

суб’єктів права. 

Охарактеризувати правовий статус особи, означає розкрити місце, роль, положення та 

значення конкретної особи в суспільстві та державі, її можливості, цінність, вплив, принципи 

взаємовідносин з державою, з іншими людьми, що, в свою чергу, розкриває характер самого 

суспільства, його соціального ладу. 

Правовий статус громадянина– це правове становище особи, що є громадянином певної 

держави. 

В юридичній науці виділяють три види правового статусу особи: 

- індивідуальний (приватний) статус – це правовий статус кожної конкретної особи, кожного 

окремого громадянина. Цих статусів стільки, скільки особистостей, громадян. Вони 

характеризуються неповторністю, як і люди – носії цих статусів. Індивідуальний статус визначає 

правове положення конкретної особи, конкретного громадянина, в суспільстві, державі; 

- спеціальний (родовий) статус – сукупність елементів, що характеризують правове 

положення окремих категорій громадян та осіб (дітей, студентів, військовослужбовців, робітників, 

посадових осіб, членів тих чи інших організацій, інвалідів війни та праці, пенсіонерів та інших). Їх 

також існує велика кількість, хоча і значно менше ніж індивідуальних, саме через це їх повна 

класифікація майже неможлива. Лише найважливіші з них досліджуються окремими галузями 

права; 



- загальний правовий статус – це статус людини як особистості, члена суспільства, 

громадянина, держави. Він єдиний для всіх, такий статус ще можна називати базовим. 

На основі загального правового статусу потрібно розглядати статуси конкретних осіб або їх 

груп. Індивідуальні статуси ґрунтуються на загальному, який має ключову, вихідну роль. Відомо, 

що, виходячи з юридичного та фактичного становища особи в суспільстві, легко можна 

встановити соціальну природу цього суспільства, його позитивні та негативні сторони. 

Загальний статус не може змінюватися без відома держави, законодавця, а індивідуальні 

статуси є більш динамічними, рухомими і можуть змінюватися за бажанням самих носіїв або через 

те, що в їх суспільній чи трудовій діяльності відбуваються зміни. Але такі зміни знову ж таки 

можуть відбуватися у межах загального статусу, не порушуючи його настанов. 

У загальному правовому статусі складові частини – постійні, а в індивідуальному – змінні. Це 

не порушує принцип рівноправності громадян, тому що та чи інша особа може мати свій 

особливий індивідуальний статус, наприклад, відповідні пільги (ліквідатори аварії на 

Чорнобильській АЕС 1-ї категорії, інваліди праці тощо). 

На індивідуальний правовий статус впливають такі фактори, як стать, вік, сімейний стан, 

професія і т. ін. 

По-перше, будь-який правовий статус – це юридичний та фактичний правовий стан. 

По-друге, індивідуальні статуси дійсно залежать значною мірою від їх носіїв. Зміст, обсяг, 

характер правового статусу у громадян протягом життя змінюються не одноразово. Наприклад, 

громадянин був студентом, потім інженером, майстром, начальником цеху, головним інженером, 

директором підприємства, нарешті, пенсіонером. Його індивідуальний статус весь час змінювався, 

а загальний (як громадянина) залишався незмінним. 

Загальний статус людини не залежить від зміни місця роботи або від соціального стану. Ця 

якість постійна, єдина та рівна. На відміну від правоздатності загальний правовий статус – не 

персоніфікована якість людини, не здібність особистості, а її становище у суспільстві.  

Правовий статус індивіда тісно пов’язаний зі статусами інших осіб. Усі права та обов’язки 

людини мають значення та зміст лише тому, що вона взаємодіє з державою, суспільством, іншими 

суб’єктами, колективом, перед якими має зобов’язання, або має відповідне суб’єктивне право. На 

нашу думку, кожен повинен знати свій статус, свої права та обв’язки. Якщо ж особа не буде 

ознайомлена з ним, вона може поводитись всупереч вимогам норм права та інших соціальних 

норм. 

Отже, правовий статус охоплює усю систему прав та обов’язків, які має відповідна людина, 

конкретний громадянин. Як важлива правова категорія, він має одночасно відповідати двом, 

здавалося б, несумісним умовам: по-перше, бути сталим, тобто не змінюватися за своїм змістом; 

по-друге, він повинен враховувати ті реальні зміни, що мають місце у суспільстві, та прямо чи 

безпосередньо зорієнтовані на людину, відповідну категорію людей тощо. 

Класифікація правових статусів в першу чергу проводиться за сферою дії і структурі правових 

систем. Розрізняють загальний (міжнародний), конституційний (базовий), галузевий, родовий 

(спеціальний) та індивідуальний правові статуси особи. 

Загальний (міжнародний) правовий статус особи містить у собі крім внутрішньодержавних, 

права, свободи, обов'язки і гарантії, вироблені міжнародним співтовариством і закріплені в 

міжнародно-правових документах. Захист його передбачено як внутрішнім законодавством, так і 

міжнародним правом.  



Конституційний (базовий) статус людини поєднує головні права, свободи, обов'язки і їх 

гарантії, закріплені в основному законі країни. Його характерною ознакою є стабільність, яка 

обумовлена особливостями самої людського життя і передбачає встановлення в суспільстві 

нормального правопорядку, передбачуваних і розумних змін, що забезпечують збереження 

генофонду країни, темпи виробництва матеріальних і духовних цінностей, вільний розвиток 

особистості. Як будь-яка основа, на якій утворюються нові якості, конституційний статус повинен 

володіти стійкістю, його існування має тривати до тих пір, поки основні суспільні відносини не 

зміняться докорінно і в більшості своїй. 

Галузевий статус людини складається з правомочностей і інших компонентів, опосередкованих 

окремою або комплексною галуззю правової системи - цивільним, трудовим, адміністративним 

правом і ін 

Родовий (спеціальний) статус людини відбиває специфіку правового положення окремих 

категорій людей, які можуть мати якісь додаткові суб'єктивні права і обов'язки: 

військовослужбовців, пенсіонерів, інвалідів, працівників Крайньої Півночі та ін. 

Індивідуальний статус характеризує особливості положення конкретної людини залежно від 

його віку, статі, професії, участі в управлінні державними справами і т. п. 

Структуру конституційно-правового статусу людини складають такі елементи: 

 правосуб'єктність людини; 

 його принципи; 

 права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації (центральний елемент цього 

статусу); 

 обов'язки людини та гарантії їх виконання. 

Отже, конституційно-правовий статус людини - це сукупність правосуб'єктності людини, 

його принципів, прав, свобод і обов'язків людини та їх гарантій. 

Конституційно-правовий статус громадянина, крім названих елементів, включає також 

певний зв'язок між людиною і державою, із якого випливають додаткові права, свободи й 

обов'язки особи та їх гарантії. 

Певні особливості має конституційно-правовий статус іноземця і особи без громадянства. 

Він також означає сукупність елементів, що складається із правосуб'єктності людини, принципів, 

прав, свобод і обов'язків людини та їх гарантій, але, крім того, включає, по-перше, деякі додаткові 

права і свободи іноземця та особи без громадянства, що випливають із тимчасового правового 

зв'язку з державою, їх додаткові обов'язки, гарантії цих прав, свобод та обов'язків і, по-друге, що 

стосується лише іноземця, - наявність певного правового зв'язку між ним та іноземною державою, 

що не може ігноруватися державою перебування. 

Правосуб’єктність включає правоздатність і дієздатність фізичної особи. 

Загальна конституційна правоздатність означає здатність мати конституційні права та 

обов'язки, виникає з моменту народження і визнається за усіма людьми незалежно від їхнього віку, 

статі, легальності народження, стану здоров'я, соціального стану, національності, ставлення до 

політики і релігії, моральності їхньої поведінки та інших ознак. Проте у випадках, передбачених 

Конституцією України, здатність мати окремі права, свободи та обов'язки може пов'язуватися із 



досягненням людиною відповідного віку (наприклад, як випливає зі статей 33 і 65 Конституції 

України, неповнолітні не можуть вільно залишати територію України без згоди своїх батьків, не 

призиваються на військову службу). Конституційна правоздатність припиняється у момент смерті. 

Обсяг конституційної правоздатності є рівним у всіх людей (статті 21 і 24 Конституції України). 

Конституційна дієздатність - це здатність людини і громадянина своїми діями набувати 

для себе конституційних прав та свобод і самостійно їх здійснювати, а також своїми діями 

створювати для себе конституційні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність за 

їх невиконання (наприклад, конституційний обов'язок сплачувати податки несуть особи, які 

реалізували своє право на працю або на підприємницьку діяльність). Обсяг конституційної 

дієздатності визначається Конституцією України і не може бути обмежений, крім випадків, 

передбачених нею ж (ст. 64). 

     Здатність людини і громадянина своїми діями набувати для себе конституційних прав та 

свобод, самостійно їх здійснювати, створювати для себе конституційні обов'язки часто залежить 

від конкретного змісту відповідних прав і обов'язків, а отже, від цивільної дієздатності фізичної 

особи. Тому, залежно від віку, психічного стану особи її конституційна дієздатність, як і цивільна, 

може бути обмежена. Наприклад, відповідно до ст. 70 Конституції України, не мають права голосу 

громадяни, яких визнано судом недієздатними. Отже, такі громадяни не можуть здійснити і своє 

конституційне право, передбачене ст. 38 Конституції України. 

Права і свободи людини і громадянина – це правові можливості (надбання), необхідні для 

існування і розвитку особи, які визнаються невід'ємними, мають бути загальними і рівними для 

кожного, забезпечуватись і захищатись державою в обсязі міжнародних стандартів. 

Вперше в українській юридичній науці проблематика прав людини, їх характерні ознаки та 

класифікації були досліджені П. М. Рабіновичем. 

Розглянемо такі ознаки прав і свобод людини і громадянина. 

Права людини - це її правові можливості. 

Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну сферу автономного існування 

індивіда, його життєдіяльності як члена суспільства. Ці правові можливості мають 

розцінюватися як своєрідні юридичні блага, зміст яких полягає у встановленні і гарантуванні 

певних меж свободи чи несвободи особи. Тому права і свободи людини і громадянина є 

органічною складовою юридичною частиною особистості як соціальної характеристики людини, 

входять до її структури. 

Права і свободи людини і громадянина визнаються в певному розумінні як природні.  

2.Основні принципи правового статусу людини і громадянина та їх закріплення в 

Конституції України.  

 

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина являють собою основоположні 

засади та ідеї, відповідно до яких здійснюється правове регулювання відносин між особою та державою. 

Відповідно до Конституції України конституційними принципами правового статусу людини і 

громадянина є наступні: 

- усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними; 

- права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними; 



- конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

прав і свобод; 

- кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються 

права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний 

і всебічний розвиток її особистості; 

- громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. 

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні грунтується на таких 

принципах: 

1. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека - найвища соціальна 

цінність (ст. З Конституції України). 

2. Конституційний принцип рівноправ'я, який передбачає: 

- рівність громадян перед законом (частини 1,2 ст. 24 Конституції України), яка полягає в тому, що 

стосовно кожної особи закону належить мати однакову силу впливу. Іншими словами, закон не 

повинен зважати на існуючі індивідуальні відмінності між людьми2; 

- рівність прав жінки і чоловіка (ч. З ст. 24 Конституції України). На розвиток регламентування 

цього аспекту принципу рівноправ'я було прийнято Закон України "Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 р. (набув чинності з 01.01.2006 р.)1; 

- рівний доступ громадян до публічних посад (ч. 2 ст. 38 Конституції України); 

- рівність у галузі політичних прав (статті 38, 71 Конституції України); 

- рівність у виборі професії та роду трудової діяльності (ч. 2 ст. 43 Конституції України); 

- рівність прав і обов'язків у шлюбі та сім'ї кожного з подружжя (ч. 1 ст. 51 Конституції України) 

та рівність дітей незалежно від походження, а також незалежно від того, народжені вони у шлюбі 

чи поза ним (ч. 1 ст. 52 Конституції України); 

- рівність перед судом (п. 2 ч. З ст. 129 Конституції України), що означає рівний судовий захист 

прав та інтересів (причому у країнах з англосаксонською системою права цей принцип 

обумовлений ще й тим, що суд виступає не тільки правозастосовним, а й правотворчим органом). 

Не слід плутати поняття "рівноправ'я" і "соціальна рівність", оскільки рівноправ'я - це 

виключно рівність прав, свобод та обов'язків. Виходячи ж з учення марксизму, соціальна рівність - 

це рівне ставлення до засобів виробництва. Однак така рівність є утопією, відтоді як людина 

почала виробляти більше, ніж споживає. Водночас досвід демократичних країн свідчить про те, 

що в умовах соціально-економічної нерівності рівноправ'я цілком можливе, хоча з певними 

застереженнями (наприклад, внесення грошової застави звільняє особу від утримання під вартою; 

якщо ж особа відповідної грошової суми не має, вона змушена перебувати під вартою)1. 



Конституційний принцип рівності людини і громадянина слід розглядати як гарантування 

кожному члену суспільства, незважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки (за винятком 

обставин, передбачених Конституцією і законодавством), однакових можливостей для реалізації 

конституційних прав і свобод, покладення на осіб, які перебувають в однаковому правовому 

становищі, рівних обов'язків, а також забезпечення рівності всіх перед законом і судом 

2. Принцип рівноправ'я являє собою правило, звернене до держави, яка повинна протидіяти 

будь-якій дискримінації громадян з боку своїх органів3. 

3. Принцип невідчужуваності та непорушності основних прав і свобод (статті 21, 22, ч. 1 

ст. 157 Конституції України). У випадках, передбачених Конституцією України, деякі права і 

свободи людини і громадянина можуть бути обмежені. Обмеження прав і свобод людини і 

громадянина можуть бути постійно діючими (наприклад, вони передбачені ч. З ст. 30, ч. З ст. 34, ч. 

2 ст. 35, ст. 37 Конституції України) та тимчасовими, обумовленими надзвичайним станом (ст. 64 

Конституції України). Перелік тих прав та свобод, які не можуть бути обмежені за жодних умов, 

встановлено в ст. 64 Конституції України. 

4. Принцип єдності конституційних прав і обов'язків (принцип природного обмеження 

реалізації прав і свобод людини і громадянина правами та свободами інших осіб (ст. 23 

Конституції України). Цей принцип потрібно розуміти так, що виконання людиною і 

громадянином своїх обов'язків є передумовою нормального існування суспільства і держави та 

реалізації нею кореспондуючого обов'язку права. Так, наприклад, відповідно до ст. 13 Конституції 

України, з одного боку, кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права 

власності народу відповідно до закону. Однак, з іншого боку, власність зобов'язує. Власність не 

повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. 

Цей принцип не можна зводити до формулювання проте, що якщо людина не виконує 

певних обов'язків, вона не має прав, оскільки не можна, наприклад, стверджувати, що якщо 

людина не виконала загальний військовий обов'язок, то її можна позбавити активного виборчого 

права, тобто права обирати. 

5. Принцип безпосередньої дії прав і свобод лютиш і громадяна (ч. З ст. 8 Конституції 

України) означає, що права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією України, 

діють незалежно від того, чи конкретизовані вони у відповідних нормативних актах. Однак 

відсутність такої конкретизації часто значно ускладнює або взагалі унеможливлює реалізацію 

відповідних прав і свобод. Цей принцип також передбачає можливість звернення до суду для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України. 

6. Принцип невичерпності прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією 

України. Існування цього принципу свідчить про те, що в Україні застосовується так звана 

змішана система формулювання прав і свобод людини і громадянина, відповідно до якої 

поєднується письмове закріплення прав і свобод людини і громадянина із визнанням природних 

прав (тобто таких, якими людина наділена від народження і які є первинними щодо позитив його 

права та повинні ним гарантуватися). Аналогічна система формулювання прав і свобод людини і 

громадянина існує і в багатьох інших країнах (наприклад, у США). 



7. Принцип гарантованості прав і свобод людини і громадянина відповідно до 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права (детально цей принцип ми 

охарактеризуємо у наступній главі). 

Також необхідно зазначити, що існує “механізми міжнародного захисту прав людини” , під 

яким розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють з метою 

здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку порушення. 

Слід зазначити, що, окрім міждержавних органів і організацій, у світі існує безліч так званих 

неурядових правозахисних організацій. 

Ст. 55 Конституції України, яка надає право громадянам звертатися до міжнародних 

механізмів захисту прав людини, має на увазі винятково міждержавну частину механізму. Такі 

(міждержавні) органи відрізняються тим, що вони створюються за взаємною згодою кількох 

держав, як правило, оформленою міжнародною угодою, діють у межах такої угоди, яка визначає 

їхні повноваження і спеціальні правила процедури. 

Відповідно міждержавні правозахисні організації відрізняються тим, що: а) вони дійсно 

мають вплив на уряди; б) найчастіше їхні рішення обов’язкові для виконання, і в будь-якому 

випадку їхню думку не можна зігнорувати; в) вони змушують міжнародне співтовариство звертати 

увагу на порушення прав людини. 

Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розподілити на дві групи: 

універсальні та реґіональні. 

Універсальні правозахисні механізми – це органи й організації, які поширюють свою 

діяльність на увесь світ, незалежно від державних і реґіональних кордонів. Ці механізми тією чи 

іншою мірою пов’язані з основною міжнародною організацією світу – ООН. Це не випадково: по-

перше, її членами є майже всі держави світу, по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з 

основних цілей діяльности цієї організації є “утвердження віри в основні права людини, у гідність 

і цінність людської особистости”. 

Серед інших основних органів ООН особливу роль у захисті прав людини відіграє 

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОС), яка під керівництвом Генеральної Асамблеї координує 

економічну і соціальну діяльність ООН, у тому числі, як зазначено в Статуті, готує “рекомендації з 

метою поглиблення поваги і дотримання прав людини й основних свобод для всіх”. 

Однак, незважаючи на широкі повноваження і ту важливу роль, яку відіграють у міжнародних 

відносинах головні органи ООН, основні функції щодо захисту прав людини виконують 

спеціалізовані правозахисні органи й організації. 

Реґіональною міжнародну організацію називають, якщо її учасниками є держави, 

розташовані в межах певного реґіону земної кулі, наприклад, Европи, Африки чи Південної 

Америки. 

Види реґіональних систем захисту прав людини:  

Міжамериканська діє в рамках Організації Американських Держав і представлена 

Міжамериканською комісією з прав людини і Міжамериканським судом з прав людини. 

Африканська система складається з Африканської комісії прав людини і народів, що є 

органом Організації Африканської Єдности. Вона діє на підставі Африканської хартії прав людини 

і народів.  



Европейська система захисту прав людини найрозгалуженіша і найдієздатніша. Система 

діє в рамках Ради Европи, членом якої Україна є від 1995 року. Европейський правозахисний 

механізм заснований на низці договорів, основним серед них є Европейська конвенція захисту 

прав людини й основних свобод. Крім неї, у рамках Ради Европи розроблені Европейська 

соціальна хартія, Европейська конвенція прав меншостей, Европейська конвенція прав дитини, 

Европейська конвенція запобігання катуванням. 

Головний европейський правозахисний орган – Европейський суд прав людини – має одну 

відверту перевагу перед більшістю сучасних правозахисних організацій – його рішення обов’язкові 

для держав, що приєдналися до Конвенції захисту прав і свобод. У результаті, рішення Суду 

впливають на формування не тільки европейських, але і світових стандартів прав людини, і навіть 

на відповідну законодавчу практику багатьох цивілізованих держав. 

 

 

   Викладач_____________Л.О. Панченко 


