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Права та свободи людини 
в конституційній системі України

(частина перша)

правових документів у сфері прав лю-
дини в Європі. До того ж цей важли-
вий документ залишається надійним
орієнтиром для європейського гума-
нітарного розвитку України.

Загальновідомо, що права та сво-
боди, що містяться у Конвенції,– це
мінімальні європейські норми прав
людини, які повинні бути в основі
діяльності держав-учасниць в галузі
дотримання прав людини. Держави –
учасниці Ради Європи повинні засто-
совувати ці норми у своєму законо-
давстві та правозастосовчій практи-
ці, однак за ними залишається свобо-
да вибору засобів застосування цих
норм.

Саме ця Конвенція започаткувала
конституційні основи становлення в
Україні якісно нової конституційної
системи утвердження та захисту прав
і свобод людини, що загалом позитив-
но вплинуло на демократизацію діяль-
ності українських судових установ, пра-
воохоронних органів, усіх структур
органів державної влади та органів

КОНСТИТУЦІЙНЕ  ПРАВО

Час, що минув від прийняття Кон-
ституції України 1996 р., та практи-
ка розбудови в Україні демократичної,
правової, соціальної держави свідчать
про необхідність удосконалення на-
ціональних і міжнародних юридичних
механізмів утвердження та забезпе-
чення конституційних прав і свобод
людини. Закономірно, що саме права і
свободи людини, їхні гарантії визна-
чають гуманістичний вимір розвитку
Української держави і громадянського
суспільства, їхні потенційні та реальні
перспективи щодо подальшого розвит-
ку для утвердження демократії та вер-
ховенства права.

Україна залишається вірною своїм
міжнародним зобов’язанням у сфері
прав людини, зокрема Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 р., якій у мину-
лому році виповнилося 60 років. Нині
Європейська конвенція з прав люди-
ни – найстаріший серед регіональних
договорів про права людини та один
із найавторитетніших міжнародно-
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місцевого самоврядування, їхніх по-
садових і службових осіб. У прийнятій
1996 р. Верховною Радою України Кон-
ституції України основні положення
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р. бу-
ло відтворено у розділі II «Права,
свободи та обов’язки людини і гро-
мадянина».

Зокрема, у Конституції України
закріплено: право на життя (ст. 27);
право на повагу гідності (ст. 28);
право на свободу та особисту недо-
торканність (ст. 29); недоторканність
житла (ст. 30); таємницю листуван-
ня, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції (ст. 31); не-
втручання в особисте і сімейне життя
(ст. 32); свободу пересування, вільний
вибір місця проживання для тих, хто
на законних підставах перебуває на
території України, право вільно зали-
шати територію України, за винят-
ком обмежень, які встановлюються
законом (ст. 33); право на свободу
світогляду і віросповідання (ст. 35);
право на свободу об’єднання в полі-
тичні партії та громадські організа-
ції (ст. 36).

До того ж, Основний Закон утвер-
див європейські принципи національ-
ного та міжнародного судового захисту
прав і свобод людини. Так, відповідно
до ст. 55 Конституції України, права 
та свободи людини і громадянина
захищаються судом, кожен має право
після використання всіх національних
засобів правового захисту звертатися
по захист своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ
чи до відповідних органів міжнарод-
них організацій, членом або учасни-
ком яких є Україна.

Очевидно, що підвищення ефектив-
ності норм, які містить Конвенція,
може бути досягнуте їх імплемен-
тацією до національного права дер-
жав – учасниць цієї Конвенції з подаль-
шим унормуванням за ними пріори-
тетної сили на одному рівні з нормами
конституції та передбачення прави-

ла про пряме застосування положень
Конвенції у національній правовій си-
стемі. Інший спосіб передбачає ство-
рення на національному рівні кожної
держави – учасниці Конвенції внут-
рішнього механізму контролю за до-
триманням її положень, зокрема на
предмет дотримання формальних ви-
мог Конвенції, а також закріпленням
можливості подальшого звернення до
Європейського суду з прав людини,
у випадку якщо та чи та складна
проблема не знайшла свого вирішен-
ня на національному рівні. В Україні
остання правова позиція отримала
часткове втілення в Законі України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського Суду
з прав людини», який було ухвалено
23 лютого 2006 р.

Втім, усі названі нормативно-
правові та інституційні механізми
утвердження й забезпечення прав і
свобод людини на національному та
міжнародному рівнях не можуть уважа-
тись універсальними. Ефективність
реалізації конституційних прав і сво-
бод людини залежить і від багатьох
інших чинників – правотворчої, право-
застосовної та правозахисної діяльно-
сті суб’єктів конституційного права,
рівня їхньої правосвідомості, розвит-
ку відповідних напрямків конститу-
ційно-правової науки і освіти тощо.
Тому слід більш детально зупинитися
на питаннях визначення конституцій-
них прав і свобод людини і громадяни-
на, їх класифікації та загальній юри-
дичній характеристиці основних видів
цих прав і свобод.

Як відомо, визначальним складо-
вим елементом конституційно-право-
вого статусу особи є інститут прав і
свобод людини і громадянина в Украї-
ні. Його слід розглядати в органічному
зв’язку з інститутом громадянства,
оскільки права і свободи людини і гро-
мадянина визначають сутність і зміст
правових зв’язків особи і держави. Хоча
не можна погодитись із твердженням
П. П. Шляхтуна, що права і свободи
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особи зумовлюються її громадянст-
вом [1]. Як відомо, іноземці, особи без
громадянства та біженці, які законно
перебувають на території України,
мають фактично ті самі права та
обов’язки, що й громадяни України, за
винятком окремих політичних прав.
Для прикладу можна назвати такі пра-
ва, що належать лише громадянам Ук-
раїни, як право обирати і бути обраним,
право на участь у всеукраїнському та
місцевих референдумах.

Конституційні права та свободи лю-
дини, які ще прийнято називати «основ-
ними» чи «фундаментальними», як
декларується в ч. 2 ст. 3 Конституції
України, «визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави». Отже,
конституційні права і свободи люди-
ни – це не лише важливий елемент
конституційно-правового статусу люди-
ни і громадянина, самостійний інсти-
тут конституційного права, дорого-
вказ соціальної спрямованості Україн-
ської держави, а й основна сентенція
національного конституціоналізму.
У цьому розумінні можна погодитись
із російським правознавцем М. В. Вітру-
ком, який вважає, що в онтологічному
розумінні права особи не існують поза
межами форм суспільної свідомості,
тобто, поза певними ідеями та уявлен-
нями про права індивіда [2]. При цьому
сам концепт прав людини сформував-
ся мислителями Відродження та Рефор-
мації задовго до свого унормування 
в перших конституціях і конституцій-
них актах.

Ідеї невідчужуваності прав люди-
ни, якими її наділено від народження,
поряд з ідеями рівності людей, стали
тим внеском прибічників ідей і ідеа-
лів природного права, якими вони
збагатили гасла буржуазно-демокра-
тичних революцій і війни за незалеж-
ність у Європі та Північній Америці.
Не дивно, що першими у світі консти-
туційними за сутністю та змістом
актами стали декларації прав людини,
які донині зберігають свою чинність 
у Франції, США та інших державах

світу (американський Біль про права
1789 р., французька Декларація прав і
свобод людини і громадянина 1789 р.
та ін.). Саме ці декларації було покла-
дено в основу перших загальновідомих
конституцій і конституційних актів,
а Загальну декларацію прав людини
1948 р. визнано на сьогодні фактично
всіма державами світу.

Конституційні права та свободи
сформувались історично – з року в рік
їхній юридичний каталог незмінно роз-
ширювався. Перші конституційно за-
кріплені права і свободи людини і гро-
мадянина зазвичай визначали грома-
дянські, політичні та економічні права.
Конституції того часу обмежували
втручання держави у сферу природ-
них прав людини, а також гарантува-
ли певну економічну свободу людей,
що з часом сприяло зародженню їхніх
політичних прав, як продукту залучен-
ня громадян до публічної діяльності.
Після 2-ї світової війни в конституціях
почали закріплюватися соціальні та
культурні права, а в новітніх конститу-
ціях, до яких належить і Конституція
України 1996 р., поряд із розширен-
ням системи громадянських, політич-
них, економічних, культурних (духов-
них) прав і свобод, закріплюються
нові види прав і свобод – інформацій-
ні та екологічні. Усталюється й думка
про належність кожній людині права
на мир, тобто, права жити у світі без
воєн. До того ж, в умовах глобалізації
закріпленню новітніх прав людини у
національних конституціях передує їх
міжнародно-правове визнання.

Історизм генезису прав людини дає
підстави вченим розрізняти декілька
«хвиль», або «поколінь», розвитку та
вдосконалення прав людини [3], але
XXI ст. ознаменувалося не стільки
появою новітніх прав людини, скільки
прагненням реального змістовного
наповнення уже закріплених у кон-
ституціях і конституційних актах прав
і свобод людини. У цьому сенсі слуш-
ними є заклики українських політи-
ків, державних діячів, науковців і екс-
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пертного середовища щодо переусві-
домлення закріплених нині в Консти-
туції України прав і свобод людини та
приведення їх у відповідність до сучас-
них політико-правових реалій.

Розвиток прав і свобод людини та
їх унормування в національних і між-
народних актах вимагав і вимагає від-
повідного теоретико-методологічного
забезпечення, що сприяло численним
дослідженням прав і свобод людини
та їхніх окремих видів.

Певні дискусії серед учених трива-
ють щодо розмежування категорій 
«право» і «свобода», які сформувались
історично, під впливом генезису пра-
вових систем світу. Вбачається, що ці
поняття є даниною розвиткові концеп-
цій природного права («свободи люди-
ни») та позитивізму («права людини»),
інстальованими в гуманітарне право.
Водночас, у конституційному праві
України та більшості європейських
країн відповідні поняття вживаються
як взаємодоповнювальні – «конститу-
ційні права та свободи людини».

За своїм змістом права і свободи
людини – це право на володіння, кори-
стування і розпорядження політични-
ми, економічними, соціальними та
культурними (духовними) цінностя-
ми; за формою – є видом, способом
поведінки або діяльності особи чи
колективу осіб у суспільстві з метою
задоволення своїх політичних, еконо-
мічних, соціальних і культурних (духов-
них) потреб та інтересів.

Отже, конституційні права та сво-
боди людини – це важливий елемент
конституційно-правового статусу особи,
зміст якого визначають закріплені та
гарантовані Конституцією України межі
легітимної діяльності або поведінки осо-
би чи осіб щодо задоволення своїх
політичних,соціально-економічних,куль-
турних та інших соціальних потреб.

Права та свободи людини мають
системний характер. При цьому вони
різняться за багатьма істотними озна-
ками, які дозволяють класифікувати
їх за певними критеріями [4].

Так, свого часу Ю.Тодика стверджу-
вав, що конституційні права і свободи
людини можна класифікувати на ос-
нові певних критеріїв, а саме: 1) залеж-
но від суб’єкта вони переділяються на
права і свободи людини та права і сво-
боди громадянина, останні з яких є
більш поширеними; 2) залежно від виду
суб’єкта вони переділяються на індиві-
дуальні та колективні; 3) за генезисом –
на природні та похідні; 4) за характе-
ром утворення – на основні (консти-
туційні) і доповнювальні (конкрети-
зуючі); 5) за черговістю внесення 
до конституції – на права першого,
другого і третього покоління; 6) за
ступенем їх абсолютизації – на такі,
що підлягають обмеженню та такі,
що не можуть бути обмеженими; 7) за
змістом – на громадянські (особисті),
політичні, економічні, соціальні та
культурні [5]. Нині вчені пропонують
і інші критерії для відповідної класи-
фікації.

Так, В. Погорілко та В. Федоренко
розрізняють їх за предметом – полі-
тичні, економічні, соціальні, культурні
(духовні), інформаційні, екологічні пра-
ва і свободи людини; за суб’єктами –
це індивідуальні та колективні права;
права і свободи громадян України та
права і свободи іноземців і осіб без
громадянства; за походженням – при-
родні та позитивні (похідні); за віко-
вою приналежністю – права дитини,
права молоді; права людей похилого
віку; за статевою приналежністю –
права жінки тощо.У сукупності ці пра-
ва і свободи утворюють систему ос-
новних прав і свобод людини і грома-
дянина, основними елементами якої
традиційно вважають громадянські, по-
літичні, економічні, соціальні та куль-
турні права і свободи людини і гро-
мадянина [6].

Більшість правознавців і правоза-
хисників відзначають, що практично
значущими є, насамперед, класифі-
кації прав і свобод людини за їхнім
змістом. Йдеться про вирізнення
громадянських, політичних, еконо-

9
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мічних, соціальних, культурних та ін-
ших прав і свобод людини.

Первинними правами, ідентифіко-
ваними особою стосовно себе та сво-
го буття, стали природні права, які
належать людині від самого її наро-
дження. У цивілізаційно-правовій істо-
рії людства такі права ще називали
«божественними», «наданими Богом».
Врешті, саме ці, належні особі від
народження права, і стали головною
сентенцією класичного європейсько-
го конституціоналізму та були закріп-
лені в перших конституціях і консти-
туційних актах кінця XVIII–XIX ст.
Унормування особистих прав і свобод
людини ознаменувало собою устален-
ня прав людини «першого покоління»,чи
«першої хвилі». Нині ж особисті права
є стрижневими для системи конститу-
ційних прав і свобод людини у будь-
якій державі світу, і в Україні теж.

Характерними ознаками особи-
стих або громадянських прав і свобод
людини стало те, що вони: визнають-
ся, а не установлюються державою;
належать усім особам, які легітимно
перебувають на території держави, а
не тільки її громадянам; є невідчужу-
ваними, а їх обмеження не дозво-
ляється або здійснюється частково та
за виняткових обставин; забезпечені
всією повнотою системи гарантій
прав і свобод людини тощо.

Невід’ємним правом людини є її
право на життя, яке виникає від момен-
ту її народження (ст. 27 Конституції
України), незалежно від приналежно-
сті особи до громадянства України і
навіть від легальності її перебування
на теренах нашої держави. Право на
життя не може бути скасованим чи
обмеженим будь-ким і з будь-яких мо-
тивів. На вимогу Ради Європи Україна
відмовилася від смертної кари як ви-
щої міри покарання. Кримінальний
кодекс України 2001 р. скасував смерт-
ну кару.

Життя людини визнається найви-
щою соціальною цінністю, і держава
бере на себе обов’язок захищати це

право. Окрім того, кожна людина має
право захищати своє життя і здоров’я
та життя і здоров’я інших людей від
протиправних посягань. Ось чому
кримінальне законодавство України
закріплює інститути крайньої необхід-
ності та необхідної оборони.

Важливим громадянським правом
є право кожного на повагу до його
гідності (ст. 28 Конституції України).
Гідність людини є її невід’ємним вну-
трішнім ставленням до себе як до уні-
кальної, цілісної особистості, повно-
цінного члена суспільства. Ніхто не
може бути підданий катуванню, жор-
стокому, нелюдському або такому, що
принижує його гідність, поводженню
чи покаранню.

Стан розвитку демократії в Украї-
ні дозволяє стверджувати про належ-
ну гарантованість права людини на
повагу до її гідності. Одночасно з цим,
у судах загальної юрисдикції України
напрацьовано досвід розгляду позовів
щодо захисту честі та гідності люди-
ни. Зазначене засвідчує практичну
готовність суспільства та держави
забезпечувати реалізацію відповідного
громадянського права на національ-
ному рівні.

Основний Закон у ст. 29 також
гарантує, що жодна людина без її
вільної згоди не може бути піддана
медичним, науковим та іншим дослі-
дам. Участь у таких дослідах може
ґрунтуватися лише на добровільних
основах і за умови наукового харак-
теру таких досліджень. Зазначене
конституційне положення унеможли-
влює й випробування на людях
медичних препаратів, зокрема вакцин
від епідемій, які перебувають на стадії
своєї апробації та не зареєстровані в
установленому законодавством порядку.

Наступним громадянським правом,
що закріплює його Конституція Украї-
ни, є право кожної людини на свободу
та особисту недоторканність (ст.29 Кон-
ституції України). Це право перед-
бачає, що ніхто не може бути заареш-
тований або триматися під вартою
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інакше як за вмотивованим рішенням
суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законами. Тобто, кожна
особа від моменту її затримання чи
арешту має право на правовий захист
та оскарження в суді свого затриман-
ня або арешту, про які мають бути
негайно повідомлені родичі затрима-
ного чи заарештованого.

Ще одним фундаментальним гро-
мадянським правом,закріпленим у ст.30
Конституції України, є право на недо-
торканність житла (ст. 30). Його зміст
передбачає, що кожен має беззапе-
речне право на гарантовану державою
охорону його житла від незаконного
вторгнення, проникнення та інших по-
сягань з боку будь-яких суб’єктів кон-
ституційно-правових відносин. Зокре-
ма, ст. 30 Конституції України захи-
щає право власників, законних орен-
дарів або наймачів житла чи іншого
володіння від проникнення до житла
чи іншого володіння, проведення в
них огляду чи обшуку інакше як за
вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’яза-
них із врятуванням життя людей та
майна чи з безпосереднім переслідуван-
ням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину, можливий інший, встановле-
ний законом, порядок проникнення до
житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду і обшуку.
Зокрема, такий порядок установлює-
ться Законом України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» від 18 лю-
того 1992 р. та іншими законами Украї-
ни у сфері правоохоронної діяльності.

Наближеним і взаємодоповнюваль-
ним із правом на недоторканність житла
є право на таємницю листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції (ст. 31 Конституції
України). Відповідне громадянське
право гарантується нормами адміні-
стративного та кримінального права
України, які встановлюють юридичну
відповідальність за порушення права
на таємницю листування телефонних
розмов, телеграфної та іншої корес-

понденції. Винятки можуть бути вста-
новлені лише на підставі рішень суду,
в порядку, встановленому законом, із
метою запобігання злочинові чи з’я-
сувати істину під час розслідування
кримінальної справи, якщо іншим
способом одержати інформацію не-
можливо. Такі випадки регулюються
положеннями Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» від
18 лютого 1992 р. та Закону України
«Про Службу безпеки України» від 
25 березня 1992 р., Закону України 
«Про контррозвідувальну діяльність»
від 26 грудня 2002 р. та іншими норма-
тивно-правовими актами.

Ще одним видом громадянських
прав людини є її права у сфері сімей-
ного та особистого життя, які значною
мірою залежні від морально-етичних
норм, прийнятих у суспільстві. Так,
ст. 32 Конституції України встановлює,
що ніхто не може зазнавати втручан-
ня в його особисте і сімейне життя,
крім випадків, передбачених Основним
Законом. Зокрема, не допускається
збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформа-
ції про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтере-
сах національної безпеки, економіч-
ного добробуту та прав людини. До та-
кої конфіденційної інформації нале-
жить інформація про усиновлення,
грошові вклади, заповіти, стан здоров’я,
особисті стосунки людини тощо.

На випадок поширення недосто-
вірної інформації про особу та членів
її сім’ї держава гарантує судовий за-
хист права спростовувати таку інфор-
мацію, вилучення її та відшкодування
моральної й матеріальної шкоди, зав-
даної збиранням, зберіганням і поши-
ренням недостовірної інформації. Зви-
чайно йдеться про інформацію, що
завдає шкоди особистій і діловій репу-
тації людини та членів її сім’ї.

Іншим громадянським правом люди-
ни і громадянина є право на вільне
пересування, вільне проживання та
вільне залишення території України,
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визначене ст. 33 Конституції України.
Це право є порівняно новим для віт-
чизняної конституційної теорії та прак-
тики, оскільки за радянської доби таке
право не лише не закріплювалося, а й
заборонялося. Одним із позитивних
здобутків його закріплення в Консти-
туції України 1996 р. стала ліквідація
архаїчного інституту прописки.

Зміст конституційного права на
вільне пересування, вільне проживан-
ня та вільне залишення території Ук-
раїни передбачає цілковиту свободу
особи у виборі місця проживання 
чи роботи. До того ж, Українська дер-
жава гарантує громадянам України
право будь-коли повернутися в Ук-
раїну.

До громадянських прав і свобод
слід відносити і права на свободу дум-
ки і слова (ст. 34 Конституції України)
та право на свободу світогляду і віро-
сповідання (ст. 35 Конституції Украї-
ни). Хоча деякі правознавці вказують
на їхню дуалістичну сутність, яка
полягає в можливості відносити ці
права людини як до громадянських, так
і до культурних. Зміст відповідних гро-
мадянських прав людини є достатньо
дослідженим в українській конституцій-
но-правовій науці [7], хоча їх реалізація
вимагає свого подальшого теоретико-
методологічного обґрунтування.

Прийнято вважати, що політичні
права громадян України, поряд із гро-
мадянськими, є пріоритетними в систе-
мі конституційних прав і свобод люди-
ни й громадянина. До того ж, їх уста-
лення відбулося фактично одночасно
з громадянськими правами, в період
формування європейського конститу-
ціоналізму та прийняття перших кон-
ституцій і конституційних актів.

Як відомо, політичні права і свобо-
ди людини в Україні є системою
передбачених Конституцією та зако-
нами України правил поведінки або
діяльності людини і громадянина в
управлінні державними справами, у
формуванні представницьких органів
державної влади і місцевого самовря-

дування, проведенні всеукраїнського
та місцевих референдумів, у вирішенні
інших питань місцевого значення [8].

Особливістю політичних прав і
свобод людини і громадянина є те, що
за винятком права на об’єднання в
неполітичні організації та права на
індивідуальні та колективні звернен-
ня, вони належать лише громадянам
України, які досягли 18-річного віку і
набули повної правосуб’єктності. На
відміну від громадянських (особистих)
прав, які за своєю природою є невід-
чужуваними, політичні права можуть
обмежуватися відповідно до закону в
інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку, а також стосовно
громадян України, визнаних у судово-
му порядку недієздатними.

Родовим дотично до інших полі-
тичних прав і свобод є право гро-
мадян України брати участь в управ-
лінні державними справами,у всеукраїн-
ському та місцевих референдумах,
вільно обирати та бути обраними до
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (ст. 38 Кон-
ституції України). По суті, це право
закріплює гарантовану можливість
для громадян України брати участь у
здійсненні безпосередньої демократії,
державної влади та місцевого само-
врядування.

Зміст цього права визначає межі
та обсяги конституційної правосуб’єкт-
ності громадян України в політичній і
політико-правовій сфері суспільного
та державного життя. Так А. Грабиль-
ников уважає, що право громадян
України брати участь в управлінні
державними справами – це передбаче-
на Конституцією та законами України
можливість кожного громадянина,
який досяг 18-річного віку та є дієздат-
ним, відповідає вимогам, установ-
леним законодавством для участі у
відповідній сфері політичної діяльно-
сті, безпосередньо або через обраних
представників брати участь у здійснен-
ні безпосереднього народовладдя,
державної влади, місцевого самовря-
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дування способом участі у виборах і
референдумах, рівного доступу до дер-
жавної служби і служби в органах міс-
цевого самоврядування, участі у здій-
сненні правосуддя з метою сприяння
виконанню функцій суспільства і дер-
жави [9]. Наведене визначення дає
уявлення про всеосяжність цього кон-
ституційного права для політичної
сфери конституційного ладу України

та потребу в законодавчому визна-
ченні механізмів його реалізації. При
цьому зазначмо, що поряд із сутніс-
ним оновленням виборчого законо-
давства 2010 рік ознаменувався акти-
візацією законопроектних робіт у
сфері референдних правовідносин.

Продовження статті у наступному
номері журналу
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Скрипнюк О. В. Права та свободи людини в конституційній системі України
(частина перша)

Статтю присвячено аналізові теоретико-методологічних, правотворчих і право-
застосовних аспектів конституційних прав і свобод людини в конституційній систе-
мі України; їх відповідності європейським та світовим нормам. Пропонуються
способи, напрями й засоби вдосконалення гарантій прав і свобод людини в Україні.

Ключові слова: права та свободи людини, класифікація прав і свобод, консти-
туційна система, конституційно-правовий статус особи, міжнародні норми прав 
і свобод людини, гарантії прав і свобод людини.

Скрипнюк А. В. Права и свободы человека в конституционной системе 
Украины (часть первая)

Статья посвящена анализу теоретико-методологических, правотворческих и
правоприменительных аспектов конституционных прав и свобод человека в кон-
ституционной системе Украины; их соответствия европейским и мировым нормам.
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Предлагаются пути, направления и средства совершенствования гарантий прав и
свобод человека в Украине.

Ключевые слова: права и свободы человека, классификация прав и свобод,
конституционная система, конституционно-правовой статус лица, международные
нормы прав и свобод человека, гарантии прав и свобод человека.

Skrypnyuk A. The human rights and freedoms in the constitutional system in Uk-
raine (part one)

The article analyzes theoretical and methodological, lawmaking and law enforce-
ment aspects of constitutional rights and freedoms in the constitutional system of Ukrai-
ne, according to European and world standards. The ways, the direction and means of
improving the safeguards of the rights and freedoms in Ukraine are suggested.

Key words: rights and freedoms, the classification of rights and freedoms, constitu-
tional system, constitutional and legal status of persons, international standards of
human rights and freedoms, guarantee human rights and freedoms.


