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1. Коментарі до модуля

 

Правова культура особистості передбачає ,насамперед, усвідомлення своїх прав, 

обов’язків, відповідальності за свої дії. 

Сенс запровадження цього модуля полягає в необхідності розвивати в учасників 

почуття людської гідності, стимулювання у них бажання реалізувати свої права, розвитку в 

учасників переконань у необхідності дотримання правових норм, необхідності виконувати 

обов’язки, поваги до прав інших. 

Зміст модуля «Правова культура особистості» має свої  особливості. Його   основна 

мета - не вивчення законів, указів, постанов, а зробити так, щоб підлітки, учасники 

тренінгового курсу, відчули ідею основних прав людини і обов’язків громадянина,  

зрозуміли, що вони мають безпосереднє відношення до їх життя і усвідомили 

відповідальність, навчились поважати права інших людей.  

Для підлітків, яким пропонується даний тренінговий модуль, дуже важливий принцип 

самостійності щодо входження в життя, пізнання світу , який багато в  чому, був і є для них 

невідомим. Щоб зробити цей процес корисним та безпечним модулі представленні заняття , 

на яких підлітки знайомляться з новими поняттями , аналізують  проблемні ситуації. Під час 

цієї роботи, учасники отримують нові знання, навички, формують власну позицію.  

Автори модуля « Правова культура особистості»сподіваються , що під час навчання будуть 

створені умови , які б розвивали особистість підлітків, формували у них переконання, що 

ґрунтуються на загальнолюдських цінностях.   

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДУЛЬ 

«Правова культура особистості» 

 Мета: підвищити обізнаність підлітків в сфері прав людини, їх ролі в житті кожної 

людини та механізмів їх забезпечення 

Завдання: 

 розкрити поняття „ права людини",  

 сформувати систему уявлень про міжнародні і національні документи  у сфері  прав 

людини,  надати інформацію про основні положення Загальної декларації прав 

людини 

 познайомити учасників з обов’язками громадянина України; 

 стимулювати учасників до осмислення власного ставлення до категорії прав 

людини  та необхідності їх захисту 

 показати можливі шляхи захисту прав людини,  дитини  в Україні. 
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 надати учасникам інформацію щодо особливих прав, які передбачені 

законодавством України, для дітей – сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 

Тривалість: 6 робочих годин (3 заняття по 2 години). 

 

3. СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Правова культура особистості 

Порядковий 

номер, 

структурні 

етапи заняття. 

 

 

Тема заняття 

 

 

Орієнтовна тривалість 

І.  Права людини. Права та обов’язки 

громадянина України.  

2 години 

1.1. Вступне слово ведучого. Коментар до 

модуля  

 

5 хвилин 

1.2. Знайомство учасників. Вправа «Людина»  10 хвилин 

1.3. Правила роботи групи.(повторення) 10 хвилин 

1.4. Очікування від заняття 10 хвилин 

1.5. Основна частина 50 хвилин 

1.6. Підсумки першого заняття 5 хвилин 

ІІ. Як захистити свої права? 2 години 

2.1. Рефлексія знань, отриманих на першому 

занятті. Вступ до другого заняття. 

10 хвилин 

2.2. Знайомство(продовження). 15 хвилин 

2.3. Правила роботи групи(повторення) 15 хвилин 

2.4. Очікування від заняття 10 хвилин 

2.5. 
Основна частина:  

30 хвилин 

2.6. Підсумки другого заняття 10 хвилин 

ІІІ. Особливості статусу дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

 батьківського піклування  

2 години 

3.1. Рефлексія знань, отриманих на другому 

занятті. Вступ до третього заняття 

15 хвилин 

3.2. Знайомство(продовження). Вправа 

«Візитка» 

20 хвилин 

3.3. Правила роботи групи (повторення) 10 хвилин 

3.4. Очікування від заняття. 10 хвилин 

3.5. Основна частина:  30 хвилин 

3.6. Підсумки третього заняття 5 хвилин 

 

4. ЗМІСТ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 

 

ЗАНЯТТЯ 1 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: розкрити поняття «права людини»; надати інформацію про  

основні положення Загальної декларації прав людини; познайомити учасників з обов’язками 

громадянина України. 

4.1. ПРАВА ЛЮДИНИ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
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ТРИВАЛІСТЬ: 2 години. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті на заняті: права людини, людська 

гідність, особиста гідність, обов’язки громадянина України; декларація,     Конституція. 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ: 

I. Вступне слово ведучого  до  занять за модулем (5 хв.) 

II. Знайомство учасників.( продовження). Вправа «Людина» (10 хв.) 

III. Правила роботи групи( повторення)  (10 хв.) 

IV. Очікування від заняття (10 хв.) 

V. Основна частина: «Права людини. права та обов’язки громадянина України» (50 

хв.) 

VI. Підсумки першого заняття (5 хв.) 

План-конспект заняття. 

 І. Вступне слово ведучого до занять за модулем «Правова культура 

особистості» (5 хв.) 

 

Ведучий говорить: «Сьогодні ми розпочинаємо заняття за модулем «Правова культура 

особистості».  Після вивчення якого ви зможете розповідати, що таке права людини, які 

права міститися в Загальній декларації прав людини, в чому полягає її значення. Ви 

познайомитесь з механізмами  забезпечення та захисту прав людини\дитини,  правами та 

обов’язками громадянина України.  Особливостями  правового забезпечення потреб, 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Далі ведучий   знайомить учасників із метою та завданнями тренінгового модулю, 

після чого повідомляє, що тема першого  заняття «Права людини. Права та обов’язки 

громадянина України». 

 

 

 

 

 

 І І . Знайомство учасників( продовження). Вправа «Людина» (10 хв.) 

 

 

 

 

 

Необхідне оснащення: аркуші кольорового паперу формату А 4, авторучки відповідно 

до кількості учасників.  

Хід вправи 

Кожний учасник отримує аркуш кольорового паперу А-4. Необхідно скласти аркуш 

вертикально навпіл, а потім без ножиць, тільки руками, «вирізати» силует людини. Кожний 

учасник пише на паперовому силуеті людини свою мрію, захоплення, книгу, улюблену 

страву та місце відпочинку, розташовуючи таким чином, як показано на малюнку (додаток 

1). 

Час виконання: (2 хв.) 

На наступному етапі учасники підводяться зі своїх місць і, підходячи один до одного, 

мають знайти й записати на відповідних частинах паперового силуету людини імена тих 

учасників, з ким у них співпала дана позиція. 

Час виконання: (3 хв.) 

Після виконання завдання, учасники повертаються на свої місця і ведучий проводить 

обговорення.  

Мета: показати неповторність кожної особистості, необхідність дотримання 

правил при взаємодії людей у суспільстві, поваги прав інших  

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО !!! 

Підчас підготовки до занять можна використати додаток 1  
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- У кого з вас співпали всі позиції? 

- У кого співпала одна позиція? 

- У кого співпало декілька позицій? 

- Чи є учасники, в яких не співпала жодна з позицій? 

- Про що говорять відмінності? 

Ведучий  дає короткий коментар: «Наші відмінності свідчать про те, що всі ми різні, 

підкреслюють нашу індивідуальність». 

Ведучий пропонує учасникам розмістити паперовий силует людини на великому аркуші 

паперу. 

Запитання для обговорення 
- Що нагадує вам ця картина? ( клас, суспільство, в якому ми живемо) 

- Що допомагає нам, не зважаючи на наші відмінності, жити в злагоді? (правила)  

 

КОМЕНТАР ВЕДУЧОГО 

Кожна група людей, мала чи велика, встановлює свої правила поведінки: сім’я, 

навчальний заклад, місто, держава, міжнародне співтовариство. Правило - це певне 

положення, в якому відображено взірець діяльності або поведінки людини. Правила, що 

регулюють життя людей у суспільстві називаються соціальними нормами. Слово «норма» в 

перекладі з грецької теж означає правило. Найстародавнішими нормами поведінки  людей 

були звичаї. Моральні норми пропонують ідеал людської поведінки, а  виконання їх 

забезпечується  совістю людини і тиском громадської думки. Щоб привести інтереси 

окремих людей і всього суспільства в певний порядок, забезпечити можливості їх реалізації 

та організувати вирішення загальних людських справ було створено спільні, 

загальнообов’язкові, найбільш необхідні та важливі норми соціальної поведінки−правові.  

 

 І І І . Правила роботи групи (повторення) (10 хв.) 

 

 

 

Необхідне оснащення: плакат «Наші правила», аркуші паперу А 3, маркери. 

Хід проведення 

Ведучий  об’єднує учасників у малі  групи по 3-4 особи. Кількість груп   визначається 

кількістю прийнятих правил.   

 Ведучий говорить: «Правила, за якими працює наша група, їх дотримання робить 

наше спілкування ефективнішим, комфортнішим. Поміркуйте і запишіть, які можливості на 

заняттях для кожного з Вас забезпечують ці правила» Час виконання: (5 хв.) 

Презентація напрацювань груп.  

Запитання для обговорення  

 Чому ми звернули увагу на те, які можливості  надають нам прийняті правила ? 

 IV. Очікування від заняття (5 хв.) 

 

 

 

Необхідне оснащення: аркуші  паперу для  фліпчарту, маркери. 

Хід проведення  
Ведучий говорить: «Сьогодні ми познайомимося з  поняттям «права людини»»,. Права 

людини можна розуміти як щось, що визначає базові норми, необхідні для того, щоб жити 

кожній людині в світі з почуттям гідності. Гідність - це моральна риса, яка відображає 

унікальну, неперевершену цінність людини. Права людини - це насамперед її можливості 

Мета: показати роль певних норм в житті людей,  необхіднісь їх 

дотримання  при взаємодії 

Мета: допомогти учасникам визначитися з власними очікуваннями 

від тренінгового заняття  
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існувати та розвиватися як особистість. Юридично права людини закріплені   в системі  

міжнародних і національних документів  у сфері  прав людини».   На першому заняття ви 

познайомимося з поняттям «права людини»; отримаєте  інформацію про  основні положення 

Загальної декларації прав людини;, познайомитись учасників з обов’язками громадянина 

України.  

Ведучий пропонує сформулювати очікування від заняття. Потім учасники озвучують 

свої очікування. Ведучий фіксує їх на аркуші паперу для фліпчарту. 

По закінченні ведучий проводить обговорення. 

Запитання для обговорення 
 Про що свідчать наші очікування? 

 

  V. Основна частина «Права людини. Права та обов’язки громадянина 

України»(50 хв.) 

  Вправа «Як ви думаєте?» ( 15 хв.) 

 

 

  

Необхідне оснащення: робочий зошит,  папір формату А3 або А1, набори карток 

(додаток 2) 

Хід вправи 

Ведучий об’єднує учасників в 4 (5) малих груп: 

Роздає папір формату А3 або А1, набори карток (додаток №3) і дає завдання: 

розділити маркером папір на 3 частини (сектори) кожну частину підписати (у горі) 

відповідно до зразка: 

у деяких випадках 
у більшості випадків завжди 

   

далі – прочитати зміст картки, покласти в один з цих секторів і обговорити аргументи, 

чому саме це повинно дотримуватися так, як ви визначили.    Наприклад: на картці написано 

«не можна катувати». Якщо ви вважаєте, що це повинно бути завжди покладіть у сектор 

«завжди». 

Назви секторів  означають що, дії  які записані на карточках, можуть   у  відбуватися у 

«деяких випадках»,  «у більшості випадків», «завжди». 

Час виконання: 7 хв. 

Після завершення, групи презентують свої результати. 

 

КОМЕНТАР ВЕДУЧОГО. 

Цей перелік прав – схожий з Загальною декларацією прав людини. Ведучий пропонує 

ознайомитись із змістом Загальної декларації прав людини у скороченому вигляді (додаток 

4,5).  

Засади  прав людини  проголошені Загальною Декларацією прав людини, яка була 

прийнята 10 грудня 1948 року. Цей день відзначається у усьому світі як день прав людини.. 

Сила Декларації є в тому, що в ній уперше комплексно сформульовані всі основні права і 

свободи та обґрунтовується необхідність їхнього захисту. У преамбулі Декларації 

підкреслено, що визнання гідності, рівних і невід'ємних прав людини є основою мирного 

розвитку, свободи і справедливості. 

Запитання для обговорення  
 Яку інформацію  ви отримали, виконуючи цю  вправу ?  

 Чому  необхідно вам знати права людини? 

 

Мета: познайомити учасників з основними правами, проголошеними в Загальній 

Декларації прав людини,  
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 Інформаційне повідомлення « Що таке права людини» ( 7 хв.)  

 

 

 

Необхідне оснащення: робочий зошит,  аркуш  паперу для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення 

На початку, ведучий запитує учасників, як би вони визначили поняття  «права 

людини?».  

Підсумовуючи вислови учасників,  ведучий дає таке визначення даному поняттю: права 

людини – це забезпечення державою можливості задовольнити людиною своїх життєвих 

потреб та інтересів. 

А потім ведучий  подає     інформаційне повідомлення.  

Права людини 

Права людини потрібні для того, щоб захистити і зберегти людську суть кожного, щоб 

забезпечити кожній людині гідне життя - життя, яке людина заслуговує. 

Права людини належать кожній людині тому, що вона народились людиною. Права людини 

не можна купити, або успадкувати тому що: Права Людини – це «природні права» кожної 

людини 

Права людини однакові для кожної людини, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походженнях, 

стану здоров’я, майнового інших відмінностей. 

Права людини універсальні. Із універсальності прав виходить дуже важливий принцип, 

на якому ґрунтуються права людини – рівність . Всі люди рівні хоча б тому, що вони люди. 

Права людини – неподільні: різні права пов’язані між собою: здійснення одного, як 

правило, залежить від дотримання інших;немає жодного права, яке б вважалось важливішим 

за інше. 

Оскільки права людини мають відношення до самого факту людського існування, їх не 

можна відняти, їх не можна втратити тому, більшість прав людини є невід’ємними. Права 

Людини можуть бути лише обмежені заради безпеки інших людей, заради прав інших 

людей. 

Джерелом прав людини є людська гідність. "...права випливають з властивої людській 

особі гідності" (із преамбул до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права). Людська гідність 

(достоїнство) – (витікає з суті людської) властива і немовляті, і злочинцю. Особиста гідність 

– близьке до людського достоїнства, але його ми заробляємо самі і воно зростає, якщо ми 

поводимося благородно і падає, якщо здійснюємо що-небудь погане».  

Права людини - це ті основні стандарти, без яких люди не можуть жити з відчуттям 

своєї людської гідності.  Повага до них є передумовою повного та цілісного розвитку 

окремої особи та всього суспільства. 

Права людини – діють у взаємовідносинах «влада – людина». Права людини – це межі 

влади. Це т.н. Вертикальна дія цих прав. Спроби застосувати методологію і термінологію 

прав людини до відносин між людьми (т.н. Горизонтальна дія цих прав) не виправдалися і, 

говорячи сьогодні про права людини, ми маємо на увазі взаємовідносини між людиною і 

державою. І хоч сім'я, любов, дружба або відносини з сусідами є джерелами цілого ряду прав 

і обов'язків, поняття прав людини до них не застосовується 

Права людини  визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада не може 

втручатись і ті обов’язки, які має держава щодо людини. Тому права людини називають 

позитивними  – тобто розуміють як обов’язки влади перед кожним членом суспільства 

(наприклад право на освіту. В той же час ―свободи‖ – негативні права  – тобто вони 

забороняють державі втручатися в деякі сфери нашого життя (свобода слова і сумління – 

заборона втручання в життєво важливі сфери – утримання від дій, що обмежують ці права. В 

юридичній літературі поряд зі словами "права людини" ви можете зустріти "свободи", як-от: 

свобода слова, свобода думки. Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є 

Мета: надати інформацію про права людини  
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простором, в який державі не можна втручатися. Тому іноді кажуть "права і свободи 

людини". 

Жодна людина не може відмовитися від своїх прав без важливих правових наслідків. 

Якби навіть хтось відмовився добровільно від своїх прав, наприклад права на суд, така  

відмова не мала б правової сили – влада не може цього використати і визначити йому 

покарання без судового процесу. Держава мусить гарантувати дотримання прав і свобод 

своїм громадянам. Права і свободи громадян становлять кордон для втручання влади. Якщо 

влада чи її представник (скажімо, державний службовець) порушить чиїсь права або 

свободи, громадянин має право звернутися до суду, незалежного від цієї влади. 

Права людини стосуються різних сфер життя і діяльності людей.   Найчастіше ми 

говоримо про особисті права, політичні, економічні, соціальні й культурні. Особисті права 

стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності. 

Політичні права – це права, що ними користується людина як учасник громадського життя і 

які пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади. Економічні права 

стосуються людини як учасника господарського життя: права власності й праці, право на 

страйк та ін. Соціальні права зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, 

охорони здоров'я і соціального забезпечення. Культурні права містять право на навчання та 

участь у культурному житті» 

 Запитання для обговорення  

Чому вам необхідно вам знати права людини ? 

 

 

?  

 

 

 

 Вправа « Права людини – база правового положення в державі» 

(25 хв.) 

 

 

 

 

 

Необхідні матеріали: додаток, аркуші паперу для фліпчарту, маркери .  

 

Хід  вправи. 
Кожний учасник отримує один  маленький аркуш кольорового паперу (червоний, 

зелений, жовтий чи голубий) з  однією літерою на ньому (―А‖, ―Б‖, ―В‖ чи ―Г‖).   Потім  

учасники   об’єднуються   в 4  малі групи за ознакою кольору паперу.  

Після цього ведучий  дає групам завдання:  

1) ознайомитися зі змістом певної частини тексту (додаток 7) (перша мала група 

працює з частиною 1 тексту , друга  – з частиною 2 тексту , третя – з частиною 3 тексту , 

четверта – з частиною 4 тексту  

2) виділити головне й обговорити, яку саме інформацію учасники будуть 

передавати іншим групам. 

   Час  виконання: 15 хв. 

За командою ведучого учасники перегруповуються за ознакою «літери». Об’єднавшись  

у нові  групи,  вони по черзі повідомляють  один одному зміст своєї частини тексту.  

    Час  виконання: 10 хв. 

За командою ведучого учасники знову повертаються в малі групи, сформовані на 

початку вправи, тобто за ознакою «кольору» паперу й обговорюють та узагальнюють 

Мета: надати інформацію про основні права і свободи людини і обов’язки 

громадянина, закріплені в Конституції  сформувати систему уявлень про міжнародні і 

національні документи в сфері  прав людини, підготувати до виконання вправи 

«Карта інформації». 

 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО !!! 

Під час інформаційного повідомлення бажано  фіксувати  на аркуші фліпчарту 

ключові слова даного повідомлення, виділені курсивом.  
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інформацію, отриману в попередніх групах.  Час виконання: 7 хв. 

Потім  на основі узагальненої інформації вони  складають і малюють «карту інформації»  

(чи опорний конспект)  …‖. Перед виконанням ведучий уточнює, як учасники розуміють, що 

таке «карта інформації»  чи опорний конспект. «Карта інформації» – коротка схема, в якій 

за ключовими словами відображена інформація, яку хочуть передати. 

 Час виконання: 10 хв. 

Після закінчення групи презентують «карту інформації» – кожна  мала  група свою.   

 Час  презентації кожної групи: до  3 хв. 

Запитання для обговорення 
 Чому перелік обов'язків набагато менший, ніж перелік прав .і свобод громадян 

в Україні?  

 Чи пов'язані між собою права та обов'язки громадян? Доведіть свою думку. 

 Що показало виконання даної вправи ?  

 Підсумки заняття (5 хв.) 

 

 

 

 

Ведучий  пропонує  учасникам пригадати все, що відбувалось протягом тренінгового 

заняття, звернутися до власних очікувань, які занотовані в робочих зошитах, і по черзі 

відповісти на  запитання які знання ви отримали на занятті? як ви використовуватиме ці 

знання в повсякденному житті? 

 

ДОДАТКОВІ  МАТЕРІАЛИ    ДО ЗАНЯТТЯ 

„ ПРАВА ЛЮДИНИ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

Додаток 1 

 

   

    МРІЯ  

МЕТА 
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Мета: з’ясувати враження учасників від проведеного заняття, окреслити шляхи 

практичного застосування отриманої інформації, замотивувати на подальшу участь. 
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 Додаток 2 

 

Схема «права людини» 

 

Забезпечуєть

ся 

суспільною 

думкою 

     

Забезпечуєть

ся владним 

насильством 

  Мораль     

Існує у 

неформальні

й традиції 

   Право  

Може бути 

надано та 

відібрано 

       

  Права людини    

Забезпечуєть

ся 

міжнародним 

правом 

     

Формулюєть

ся законами 

держави 

       

  

Мають 

верховенство 

над законами 

держави 

 

Формулюють

ся 

міжнародним

и 

документами 

  

       

Не є 

внутрішніми 

справами 

держави 

  

Не можуть 

бути 

відібрані 

   

       

 

Підтримують

ся діями 

міжнародног

о суспільства 

    

Формулюют

ься 

національни

м 

законодавств

ом 

       

       

Політичним 

тиском 
 

Економічним

и санкціями 
 

Міжнародни

ми 

збройними 

силами 

 

Охороняють

ся владою 

держави 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Додаток 3 

Роздатковий матеріал 

до вправи «Як ви думаєте? ” 

Набори карток 

 

Картка № 1 

Не можна вбивати 

Картка № 2 

Людям дозволяється критикувати свій уряд 

Картка № 3 

Не можна катувати 

Картка № 4 

Люди можуть розмовляти і зустрічатися з коханою людиною 

Картка № 5 

Не можна мати рабів 

Картка № 6 

Не можна примушувати людину працювати 

Картка № 7 

Досягнувши певного віку, людина може одружуватися з ким хоче 

Картка № 8 

Людина, звинувачувана у скоєні злочину, повинна бути судима тим, хто не має відношення 

до справи 

Картка № 9 

Люди можуть говорити і писати те, що хочуть 

Картка № 10 

Люди можуть подорожувати і покидати свою країну, якщо вони того бажають. 

Картка № 11  

До всіх людей треба ставитись однаково, незалежно від їх статі, зовнішності, віку або країни, 

з якої вони приїхали. 

Картка № 12 

Приватні листи не можна читати, а розмови — підслуховувати 

Картка № 13 

Люди, які знаходяться у в'язниці, повинні знати, чому їх там тримають 

Картка № 14 

Люди можуть мати або не мати релігійних переконань 

                        

Додаток 4 

Загальна декларація прав людини 

Прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. 

(у скороченому викладі) 

Стаття 1. Право на свободу і рівність. 

Стаття 2 Свобода від дискримінації. 

Стаття 3. Право на життя, волю й особисту недоторканність. 

Стаття 4. Свобода від рабства. 

Стаття 5. Свобода від жорстокого і принижуючого гідність ставлення. 

Стаття б. Право на визнання суб'єктом права.  

Стаття 7. Право на рівність перед законом. 

Стаття 8. Право на судовий захист компетентним судом. 

Стаття 9. Свобода від довільного арешту, затримки і вигнання. 

Стаття 10. Право на справедливий публічний судовий розгляд. 

Стаття 11. Право вважатися невинним до винесення обвинувального вироку (презумпція 

невинності). 

Стаття 12. Свобода від втручання в особисте життя, родину, право на недоторканність житла, 

на таємницю кореспонденції, право на честь і репутацію. 
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Стаття 13. Свобода пересування і вибору місця проживання.  

Стаття 14. Право на притулок від переслідування в інших країнах.  

Стаття 15. Право на громадянство і волю його змінювати.  

Стаття 16. Право на створення родини і сімейне життя.  

Стаття 17. Право на власність.  

Стаття 18. Свобода совісті й релігії.  

Стаття 19. Свобода переконань і право на інформацію.  

Стаття 20. Право на мирні збори й асоціації. 

Стаття 21. Право на участь у керуванні державою і на вільні вибори. 

Стаття 22. Право на соціальне забезпечення. 

Стаття 23. Право на вибір роботи, захист від безробіття, право на рівну оплату за рівну 

працю, право на вступ у профспілки. 

Стаття 24. Право на відпочинок і дозвілля, право на оплачувану відпустку. 

Стаття 25. Право на адекватний життєвий рівень. 

Стаття 26. Право на освіту. 

Стаття 27. Право на участь у культурному житті суспільства. 

Стаття 28. Право на такий суспільний порядок, у якому дотримуються права людини. 

Стаття 29. Обов'язок виконувати обов'язки перед суспільством. 

Стаття 30. Свобода від порушення перерахованих прав. 

Ключ відповідності прав, 

визначених в Загальній Декларації прав людини, 

до карток   

 право на життя (картка № 1); 

 заборона тортур, нелюдяного або принизливого ставлення, покарання (картка № 2); 

 заборона рабства (картка № 5); 

 заборона незаконного арешту (картка № 13); 

 свобода зборів (картка № 2); 

 право на справедливий суд (картка № 8); 

 право на повагу приватного і сімейного життя (картка № 4); 

 свобода думки і слова, релігії (картка № 12, 14); 

 право на труд (картка № 6) ; 

 право вільно пересуватися по своїй країні й переїжджати в іншу країну (картка № 11). 

Додаток 5 

Загальна декларація прав людини (адаптована для дитини) 

Преамбула 

Оскільки для миру й справедливості в світі важливо, щоб усі люди були рівні в своїх правах і щоб ці права 

поважались, щоб кожен міг думати й говорити без страху все, що хоче, ООН прийняла 10 грудня 1948 року 

Загальну декларацію Прав людини, проголосивши цей день Днем прав людини. 

Стаття 1 

Гідність людини недоторкана! Під цим розуміється, що кожна людина на Землі кожну іншу людину 

повинна зустрічати з повагою, по-братерськи, з розумінням, справедливо. Тому що кожна людина - цінність. 

Стаття 2 

Кожна людина має однакові права! Незалежно від того, жінка вона чи чоловік. Хай 

навіть при цьому вона: 

• розмовляє іншою мовою; 

• має інший колір шкіри; 

• не так думає, як ти; 

• сповідує іншу релігію; 

• є багатшою або біднішою за тебе; 

• походить з іншої країни. Все одно вона має на Землі такі ж самі права, як і ти. 

Стаття З 

Кожна людина має .право на життя 

Стаття 4 

Ніхто не має право поводитися з тобою, як з рабом, і ти не маєш права робити це з іншою людиною. 

Стаття 5 Ніхто не має права мучити тебе й ти не маєш права робити це з іншою людиною. 

Стаття 6 
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Ти маєш право бути захищеним законом і в такий же спосіб, як і інші люди. 

Стаття 7  

Закон поширюється на всіх людей, застосовується однаково до всіх. 

Стаття 8 

Коли хтось порушує твої права, гарантовані тобі законом, ти можеш перед судом домагатися їх 

поновлення. 

Стаття 9 

Ніхто не має права безпідставно посадити тебе до в'язниці, тримати там або вислати із твоєї країни. 

Стаття 10 

Коли ти постанеш перед судом, то маєш право на відкритий процес перед незалежним судом, який зможе 

захистити твої права. 

Стаття 11 

Тебе вважають невинуватим і відповідно поводяться з тобою так, доки твоя провина не доведена. Якщо 

тебе звинувачують, ти завжди маєш право на захист. 

Стаття 12 

Ніхто не має права безпідставно втручатись у твоє сімейне життя, вдиратися до твоєї оселі, відкривати твої 

листи або поширювати наклепи .на тебе. 

Стаття 13 

Ти маєш право вільно пересуватися по своїй країні так, як ти цього хочеш. Ти маєш право залишити свою 

країну, переїхати до іншої, а також повернутись, якщо ти цього забажаєш. 

Стаття 14 

Якщо з тобою несправедливо поводяться, ти маєш право переїхати до іншої країни й просити захисту. Ти 

втратиш це право, якщо когось уб'єш або сам не будеш поважати того, що записано у цих статтях. 

Стаття 15 

Ти маєш право бути громадянином будь-якої країни, ніхто не може без підстав перешкодити тобі прийняти 

громадянство іншої країни, якщо ти цього забажаєш. 

Стаття 16 

Кожен має право одружуватись і мати дітей. При цьому не може бути перешкодою колір шкіри, країна, з 

якої походить людина, або її релігія. Жінка чи чоловік мають однакові права в подружжі й після розірвання 

шлюбу. Ніхто не може бути змушений вступить в шлюб. Уряд мусить захищати твою сім'ю. 

Стаття 17 

Ти маєш право на власність. І ніхто не може її відібрати в тебе. 

Стаття 18 

Ти маєш право вільно вибирати релігію. Ти також маєш право змінити свою релігію й сповідувати її сам 

або разом з іншими. 

Стаття 19 

Ти маєш право думати й говорити те, у що віриш, і ніхто не може тобі цього заборонити. Ти можеш 

обмінюватися думками з людьми інших країн, незважаючи на кордони. 

Стаття 20 

Ніхто не може змушувати тебе належати до якоїсь організації, але, кожен має право організовувати збори 

або належати до якоїсь спілки, щоб мирно співпрацювати з іншими людьми. 

Стаття 21 

Кожен має право брати участь у виборах керівництва своєї країни. Кожен має право обиратися. Голоси 

чоловіка й жінки рівні. 

Стаття 22 

Суспільство, в якому ти живеш, мусить надати тобі можливість бути та проявляти себе вільною 

особистістю. Це означає, що ти можеш брати участь у всіх відкритих економічних, суспільних, культурних 

заходах, у виставках, демонстраціях для того, щоб виробити власну думку й висловлювати її. 

Стаття 23 

Ти маєш право на роботу, право вільного вибору професії та такої оплати, яка дає тобі змогу підтримувати 

гідний життєвий рівень. Коли чоловік і жінка виконують однакову роботу, вони повинні отримувати однакову 

оплату. Всі люди, які працюють, мають право об'єднуватись, щоб захищати свої інтереси. 

Стаття 24 

Робочий час не може бути задовгим, тому що людина має право на вільний час і відпочинок. Кожна 

людина повинна регулярно отримувати оплачувану відпустку. 

Стаття 25 

Ти маєш право па підтримку від держави, коли не можеш працювати через безробіття, хворобу чи старість. 

Ти маєш право на підтримку, коли не зі своєї вини потрапив у біду. 

Стаття 26 

Ти маєш право навчатись у школі й це навчання повинно бути безкоштовним. .Тобі має бути надана 

можливість оволодіти професією або, за бажанням, продовжити навчання. У школі ти повинен мати можливість 

розвинути свої здібності, виробити вміння розуміти інших людей. 

Стаття 27 

Ким би ти не був - митцем, письменником чи науковцем - ти повинен уміти співпрацювати з іншими 

людьми й мати користь із того, над чим ви разом працюєте. Твої авторські роботи повинні захищатися законом. 
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Стаття 28 

Для того, щоб твої права і твоя свобода шанувались у твоїй країні та в інших країнах світу, мусить 

існувати такий лад, при якому права й свободи, про які тут йдеться, охоронялися б законом. 

Стаття 29 

Виходячи з того, що сказано вище, ти маєш обов'язки щодо людей, з якими ти живеш. Законний лад не 

позбавляє тебе прав і свобод, поки ти не порушуєш права й свободи іншої людини. Такий лад дає можливість 

кожній людині поважати інших людей і бути вшанованою ними. 

Стаття 30 

У цілому світі жодна країна, жодне суспільство, жодна людина не можуть дозволити собі посягнути на 

права й свободи, про які ти, власне, тут прочитав. 

Додаток 6 

Міжнародні нормативні акти в галузі прав людини та громадянина 
Загальні права 

1. Міжнародний Білль про права людини (Загальна Декларація прав людини(1948) 

Міжнародний пакт про цивільні та політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права(1966) 

2. Європейська конвенція про права людини (Резолюція Ради Європи від 4 листопада 1950 року). 

3. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

4. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку (Резолюція Генеральної Асамблеї 00Н 

від 17 грудня 1979 року). 

Захист прав окремих категорій або груп громадян 

1. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

2. Конвенція про права дитини. 

3. Декларація про права інвалідів (Резолюція Генеральної Асамблеї 00Н від 9 грудня 1975 року). 

4. Основні принципи незалежності судових органів (ухвалено Конгресом 00Н, Мілан. Італія, вересень 

1985 року), 

5. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (ухвалено Економічною та Соціальною Радою 

00Н 25 травня 1984 року). 

Основні матеріали Ради Європи з питань, що стосуються дітей 

1. Європейська Конвенція про усиновлення дітей (1967) – ЕТ5 058 

2. Європейська Конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (1975) – ЕТ5 085 

3. Європейська Конвенція про здійснення прав дітей (1996)-ЕТ5 160 

4. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № К (84) 4 «Про батьківську відповідальність» 

5. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № Е(85) 4 «Про насильство в сім'ї" 

6. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № Е (87) 6 «Про прийомні сім'ї* 

7. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № К (87) 20 «Про соціальний вплив на злочинність 

неповнолітніх» 

8. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № К (91) 9 «Про невідкладні заходи у справах сім'ї» 

9. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № К (91) 11 «Про сексуальну експлуатацію, 

порнографію, проституцію, а також торгівлю дітьми та підлітками. 

10. Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи № 1286 (1996) «Про Європейську стратегію 

стосовно дітей»                                 

Додаток 7 

 

                             МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ГРУПАХ  

 

Права й обов'язки, які  визначає для тебе Конституція України та національне законодавство? 

1 частина  

У сучасній Конституції України записані всі три покоління прав. Спочатку там перераховані особисті 

права, потім – політичні, соціально-економічні та культурні.  

Особисті права ЛЮДИНИ – такі права, які належать будь-якій людині від народження, – свобода і 

рівність, право на життя, на повагу людини, недоторканність особистості, житла, таємниця листування, 

переговорів і особистої інформації, свобода пересування, свобода совісті або віросповідання, свобода думки і 

слова, право на справедливий суд та інші права; 

       Політичні права ГРОМАДЯНИНА – такі права, які належать, як правило, тільки громадянам конкретної 

держави – право на участь в управлінні цією державою, виборче право, право на звертання до державних 

органів, право на проведення мирних мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань, право на об'єднання, тобто 

створення профспілок, політичних партій та інших громадських організацій. 

Соціально-економічні та культурні права. До нього відносять: право на працю, право на житло, право на 

приватну власність, право на сім'ю, право на здоров'я, право на відпочинок, право на освіту, свободу творчості, 

право на користування культурними цінностями та інші права. 

Розділ про права людини – один із найважливіших у Конституції. 
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2 частина Отже, першу їх групу становлять особистісні права, які необхідні нам для фізичного 

існування та розвитку. Це, насамперед, невід'ємне право на життя (ст. 27). Україна, йдучи за європейською 

практикою, скасувала смертну кару як міру покарання навіть за найтяжчі злочини. Очевидно, що гарантіями 

права на життя є проведення державою миролюбної політики, яка виключає війни та конфлікти, ефективна 

боротьба зі злочинністю, особливо з терористичними акціями, відповідний рівень системи охорони здоров'я, 

зокрема, запобігання дитячій смертності тощо. 

Конституція України закріплює право кожного на повагу до його гідності та встановлює норму, за 

якою катування й інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження і покарання є 

грубим порушенням прав людини (ст. 28). 

Ст. 29 Конституції України передбачає право кожної людини на свободу та особисту 

недоторканність. Це право як одне з найважливіших прав людини передбачає презумпцію невинуватості, 

процесуальні права людини під час попереднього слідства, судочинства, у випадках позбавлення волі, а також 

право на компенсацію в разі, коли людина стала жертвою незаконного затримання або арешту. 

Конституція України гарантує кожному недоторканність житла, таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. ЗО). Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя (ст. 32). 

Особисті  права і свободи громадян України 

Особисті (цивільні) права і свободи Конституція 

України 

Загальна декларація 

прав людини 

1 Право на життя, на свободу, на 

Особисту недоторканість 

 

 

 

 ст. 27, 29 ст. 3,9,10 

2 Право на гуманне і гідне людини відношення до неї ст. 28 ст. 5 

3 Рівність всіх перед законом ст. 24 ст. 2 

4 Право на відновлення в правах, на судовий захист ст. ст. 55, 56, 59, 63 ст. ст. 7, 8 

5 Право на об'єктивний і всебічний розгляд судом 

справи відносно людини, звинуваченої в здійсненні 

злочину 

ст. ст. 55, 56 ст. ст. 7, 8 

6 Право на визнання винності людини тільки за 

рішенням суду 

ст. 62 ст. 11 

7 Право на особисте і сімейне життя ст. 32 ст. 12 

Процесуальні права, які передбачають доступ індивіда до системи справедливого судочинства. В першу 

чергу — це захист прав і свобод людини судом, право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55). Якщо ж ці органи 

вчинили незаконні дії чи допустили бездіяльність, вони несуть майнову відповідальність.Кожна особа має 

право на правову допомогу, яка реалізується у наданні консультацій і роз'яснень із юридичних питань, усних і 

письмових довідок щодо законодавства, посвідченні копій відповідних документів, здійсненні представництва 

в суді, інших державних органах, у правовому забезпеченні підприємницької та зовнішньоекономічної 

діяльності громадян тощо. 

У Конституції України вперше закріплений принцип (одна дія двічі не карається), відомий до цього 

тільки з норм міжнародного права, тобто ніхто не може бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за 

який він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону. 

3 частина  

Третю групу прав становлять громадянські та політичні права. Це право на свободу пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України як громадянам України, так і всім 

іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території (ст. 33); право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб— на свій вибір. Здійснення цих прав може бути 

обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, для 

охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей та ін. (ст. 34). Конституція України також 

гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35). Невід'ємним правом громадян України 

є право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36). Ст. 38 Конституції України 

гарантує право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраним, а ст. 39 — право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації. 

Політичні права і свободи громадян України 

Політичні права і свободи Конституція 

України 

Загальна декларація прав 

людини 

 

 

 

 

 

 

 

1 Свобода думки і слова ст. 34 ст. 18, 19 

2 Свобода зборів, мітингів, демонстрацій ст. 39 — 

3 Право звертання до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, до посадових осіб 

ст. 40 — 
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4 Право громадян об'єднуватися в політичні партії, 

громадські організації, професійні союзи 

ст. 36 ст. 20 

5 Право громадян брати участь в управлінні 

державними справами 

ст. 38 ст. 21 

 

Важливу групу прав становлять економічні права, серед яких право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю та результатами своєї інтелектуальної праці (ст. 41), право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42). Відповідно до Конституції України, систему 

соціальних прав становлять права на працю (ст. 43), страйк (ст. 44), соціальний захист (ст. 46), житло (ст. 47), 

достатній життєвий рівень (ст. 48), а також на охорону здоров'я, медичну допомогу й медичне страхування (ст. 

49). Самостійною групою конституційних прав є право на освіту (ст. 53); свободу літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості; право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54) тощо. 

 

 

Соціальні, економічні і культурні права громадян України 

Основні соціально 

економічні права 

 
Якими статтями Конституції України гарантуються  

 

1 2 
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) 

 

▲ Вільний вибір праці (примусова праця заборонена)  

▲ Своєчасне отримання заробітної плати не нижче визначеною законом 

▲ Безпечні, здорові умови праці  

▲ Право на захист від незаконного звільнення  

▲ Рівні можливості у виборі професії, роду трудової діяльності, реалізація програм 

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

▲ Право на страйк з метою захисту економічних і соціальних інтересів (ст. 44) 
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 Надання днів щотижневого відпочинку 

 Надання оплачуваного щорічної  

 Встановлення скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв 

 Встановлення скороченої тривалості роботи в нічний час 
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■ Загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків 

громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних і інших джерел 

соціального забезпечення 

■ Створення мережі державних, комунальних, приватних установ для догляду за 

непрацездатними 

■ Пенсії, соціальні виплати, посібники - не нижче за прожитковий мінімум 

 

П
р

ав
о

 
н

а 

ж
и

тл
і 

(с
т.

 4
7

) 

 

■ Створення умов, при яких кожен громадянин матиме можливість побудувати житло, 

придбати його у власність або узяти в оренду  

■ Громадянам, що потребують соціального захисту, житло надається державою 

безкоштовно або за доступну для них плату 
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 Державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм 

 Безкоштовна медична допомога в державних і комунальних установах охорони 

здоров'я; мережа| таких установ не може бути скорочена 

 Розвиток лікувальних установ всіх форм власності  

 Розвиток фізичної культури і спорту  

 Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
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● Обов'язковість повної  середньої освіти| 

● Доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і комунальних учбових закладах (де вищу освіту 

можна здобути на конкурсній основі) 

● Право національних меншин здобувати освіту на рідній мові 
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Ось скільки прав та свобод гарантують тобі Конституція України і закони України. І цей перелік, як 

зазначалося, не є вичерпним. У випадку порушення цих та інших прав необхідно вміти себе захистити, про що 

ти ми поговоримо  на наступному занятті..  

 Конституція України не тільки проголошує права і свободи, а й гарантує забезпечення їх державою. 

Держава бере на себе відповідальність забезпечувати права і свободи людини і громадянина, сприяти їх 

реалізації, охороняти і захищати. Свої права і свободи громадяни можуть захищати в суді. 

4 частина  

ЯКИМИ Є КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ? 

Права людини не е абсолютними, безмежними. Кожна людина повинна використовувати свої права 

таким чином, щоби це не призводило до порушення прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини 

закінчується там, де починається право іншої людини. Обов'язки тісно пов'язані з правами та свободами. Це 

підтверджує закріплення прав, свобод і обов'язків в єдиному розділі Конституції України. 

Обов'язками називають такий тип поведінки людини, здійснення якого забезпечує нормальне життя 

суспільства і держави. До конституційних обов'язків належать: 

— захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів (стаття 65); 

— зобов'язання не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ними 

збитки (стаття 66); 

— сплата податків і зборів (стаття 67); 

— зобов'язання неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68). 

Взаємозв'язок між правами та обов'язками є дуже складним питанням. Приміром, здійснюючи право на 

свободу слова, людина водночас має поважати в своїх висловлюваннях честь і гідність тих, про кого говорить, 

викладати тільки факти, додержувати правил мовного етикету тощо. 

Словник 

Права людини – це забезпечні державою можливості задоволення людиною своїх 

життєвих потреб і інтересів 

Права людини - універсальний і нерушимий комплекс природних, невід'ємних прав, 

обумовлених самим фактом існування людини, що повинні розглядатися як гарантія її 

гідності. 

Права людини призначені захищати ті потреби, інтереси і можливості, які є необхідними 

для гідного життя людини. 

Права дитини. Права людини застосовно до дітей. Необхідність вироблення спеціальних 

норм пов'язана з особливістю положення дітей: згідно з внутрішнім законодавством держав 

діти не володіють всіма правами, які мають повнолітні, але в ряді випадків володіють або 

повинні володіти специфічними правами, пов'язаними з їх віком, положенням в сім'ї і т. п. 

Ряд міжнародних документів в області прав людини в тій або іншій мірі відноситься до дітей 

(Загальна декларація прав людини 1948 р. Міжнародна конвенція про ліквідації всіх форм 

расової дискримінації 1966 р., міжнародні пакти про права людини 1966 р. і інш.). Разом з 

тим є міжнародні документи, спеціально присвячені правам дитини (Декларація прав дитини 

1959 р., Декларація про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних 

конфліктів 1974 р., і інш.). У системі ООН питаннями прав дитини відає Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ). У 1989 р. прийнята Конвенція ООН про права дитини. 

Конституція – Основний Закон держави.  

Загальнолюдські цінності – цінності, які мають значення для збереження і розвитку 

людства на різних станах його існування і є основою для співпраці та взаєморозуміння між 

людьми. 

Людське достоїнство (гідність) Одна з основоположних концепцій (нарівні з 

концепцією рівних і невід'ємних прав), на яких базується захист прав людини. Людське 

достоїнство властиве людині, і ніхто не повинен бути позбавлений його. У преамбулі до 

Загальної декларації прав людини природжене достоїнство і рівні і невід'ємні права 

вважаються основою свободи, справедливості і загального миру. 

Рівність – вимога, у відповідності з  якою забезпечується однакове соціальне положення 

людей, які належать до різних соціальних і етнічних груп. 

Гідність – моральне поняття, що виражає уявлення про цінність особи і передбачає 

вимогливість і повагу людини до самої себе та інших, а також поважливе  ставлення до неї з 

боку суспільства. 
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Дискримінація (від лат. diskriminatio - розрізняю, розділяю) - навмисне позбавлення або 

обмеження прав окремих громадян, певних соціальних груп чи громадських організацій, 

здійснюване за ознаками расової, національної або державної приналежності, майнового 

стану, політичних чи релігійних переконань, статі тощо. 

Закон - документ, нормативний акт, прийнятий вищим представницьким органом 

державної влади, парламентом (в Україні - Верховною Радою) або шляхом безпосереднього 

волевиявлення населення (референдум), який регулює найважливіші відносини і має 

найвищу юридичну силу щодо актів вищих державних органів і громадських організацій. 

Основним законом України є Конституція України. 

Декларація (від лат. deklaro - заявляю, сповіщаю) - офіційне проголошення державою, 

політичною партією, міжнародними, міждержавними організаціями головних принципів 

їхньої діяльності, програмних позицій, повідомлення про суттєву, принципову зміну в 

їхньому статусі. 

Держава - суверенна, політико-територіальна організація влади певної частини 

населення в соціально неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління і 

примусу, здатна через право свої накази робити загальнообов’язковими для населення всієї 

країни, здійснювати керівництво й управління загальносуспільними справами. 

Конвенція (від лат. сопventio - договір) - угода, міжнародний договір з якогось одного 

спеціального питання, що визначає права й обов’язки держав у певній окремій галузі 

(наприклад, конвенції з морського права, із захисту авторських прав, з бактеріологічної зброї 

тощо). 

Ратифікація (віл лат. ratus - затверджений) - затвердження верховним представницьким 

органом державної влади міжнародного договору, який після цього набирає юридичної сили 

для цієї держави.  

Хартія - у середні віки документ, що засвідчував які-небудь права або привілеї.  

 
Заняття ІІ 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: надати учасникам інформацію щодо можливих шляхів захисту прав 

людини / дитини  ). 

ТРИВАЛІСТЬ – 2 години 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті під час заняття:„судові методи захисту 

прав людини ‖, „позасудові методи захисту прав людини ‖. 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

: 

І. Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Вступ до другого заняття. (10 хв.) 

ІІ. Знайомство (продовження). Вправа „Я…, у мене є право…‖ (15 хв.) 

ІІІ. Правила (повторення) (15 хв.) 

IV. Очікування від заняття.(10 хв.) 

V. Основна частина: „Як захистити свої права? ‖
*
 (30 хв.) 

VI. Підсумки другого заняття (10 хв.) 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 

 І. Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Вступ до другого заняття. (15 хв.) 

Ведучий об'єднує учасників в пари і пропонує обговорити питання:  

- Що ми знаємо про права людини? 

- Яким буде суспільство, якщо кожний погодиться з тим, що права людини дуже 

важливі? 

- Які документи прийняті в інтересах захисту прав людини? 

- Які документи захищають права дитини? 

 

                                                 

  Якщо дозволяє час, доцільно провести додаткову вправу «Тому що вона – жінка» 

«ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА?» 
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Після обговорення ведучий називає тему, мету, повідомляє, план другого заняття. 

 

ІІ. Знайомство – продовження. Вправа «Я…, у мене є право…» (20 хв.) 

 

 

 

 

 

Хід вправи 
Ведучий пропонує учасникам пригадати які права людини/дитини вони знають і можуть 

підтвердити, що вони їх реалізують. Коментар починається із того, що учасники називають 

своє ім'я, наприклад: «я – Олена, я реалізую своє право на освіту…» 

Після того, як всі учасники представили себе, ведучий проводить обговорення 

результатів:  

- які права найчастіше звучали? Чому? 

- чи доводилось вам чути, читати про порушення прав людини? Хто їх порушував? 

 

ІІІ. Правила (повторення) (10 хв.) 

 

 

 

 

 

Ведучий пропонує повторити правила, коментуючи кожне окремо: з якими правами 

людини вони пов'язані? 

Після того, як всі коментарі прозвучали, ведучий проводить обговорення. 

 Запитання для обговорення : 

 Чому ми пригадували правила у зв'язку із правами людини? 

 Що в житті людей може гарантувати дотримання їх прав? 

 

IV. Очікування від заняття.(10 хв.) 

 

 

 

 

 

Ведучий пропонує учасникам об'єднатися в групи по 3 особи і дає завдання: 

 пригадайте ситуації порушення прав людини / дитини; 

 сформулюйте запитання які стосуються захисту прав людини. 

 

Тривалість роботи – 5 хвилин. 

Після того, як час вичерпано, учасники озвучують очікування-запитання, а ведучий 

записує їх на плакаті. 

На завершення – обговорення. 

 Запитання для обговорення : 

 Про що свідчать запитання? 

 Яку роль грають знання, коли необхідно захистити права людини? 

 

V. Основна частина: «Як захистити свої права?» (30 хв.) 

Вправа: «Як захистити свої права?» 

 

 

 

 

Мета:.продовжити знайомство, актуалізувати знання учасників стосовно прав 

людини / дитини. 

 

 

Мета: на основі наданої інформації визначити можливі шляхи та способи захисту 

прав людини/дитини 

Мета: повторити правила для продуктивної роботи групи під час заняття 

та продовжити актуалізацію теми заняття. 
 

Мета: допомогти учасникам визначитися з власними очікуваннями від тренінгових 

занять та продовжити актуалізацію теми заняття. 
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Необхідне оснащення: роздатковий матеріал, Додаток 1, папір А 1 (4 шт.), 4 

комплекти маркерів 

 
 

Хід вправи 

Робота в 4-х малих групах. 

Завдання: 

- прочитати Роздатковий матеріал «Механізми захисту прав людини - дитини». 

- обговорити запитання (яке отримає група) та представити результати обговорення у вигляді 

схем, малюнків. 

Питання для груп: 

 Як можна захистити права людини / дитини  за допомогою державних органів? 

Які правові норми регулюють в Україні захист прав людини / дитини? 

 Як можна захистити права людини / дитини   за допомогою міжнародних 

організацій? 

 Які існують позасудові методи захисту прав людини? 

 Як людина / дитина  сама може захистити свої права? 

Тривалість – 30 хвилин. 

Після завершення групи по черзі презентують напрацювання, а наприкінці ведучий 

проводить обговорення: 

 Запитання для обговорення : 

 які знання ви отримали? 

 як ви можете використати отримані знання? 

 

VI. Підсумки другого заняття (10 хв.) 

 

Ведучий пропонує учасникам відповісти на запитання: «Що було найважливішим 

сьогодні на занятті як для особистості?» 

 

 
 Вправа: «Тому що вона – жінка» (25 хв.) 

 

 

 

 

 

Необхідне оснащення:  папір А 1 (4-5 шт.), додаток 2, маркери синього та зеленого 

кольору, додатки 4, 5до першого заняття ( Загальна декларація прав людини).  

Хід вправи: 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Якщо дозволяє час, доцільно, з метою закріплення інформації, яку щойно 

отримали учасники, провести наступну вправу «Тому що вона – жінка».. 

 
 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Основна частина заняття присвячена знаймоству з інформацією, яка вказує на 

шляхи захисту прав людини / дитини. 

Важливо, щоб учасники, виконуючи завдання, максимально точно відповіли 

на запитання, користуючись наданим текстом і, закріплюючи отримані знання 

під час створення схем, малюнків. 

Бажано не квапити учасників! 

 

Мета: закріпити інформацію про механізми захисту прав людини/дитини; 

навчити учасників застосовувати існуючи документи в конкретних ситуаціях 
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Ведучий пропонує учасникам проаналізувати ситуацію «Тому що вона – жінка» і 

визначити:  

 Які факти наведені в ситуації? 

 Хто учасники ситуації? 

 Якими є інтереси цих людей? 

 У чому полягає конфлікт? 

 Чи регулюється ця ситуація правовими документами, якими саме? 

 На яке запитання ми маємо відповісти, аналізуючи ситуацію? 

 

Шляхом обговорення учасники мають дійти висновку, що треба дати відповідь на 

запитання, чи були порушені в ситуації права Раїси, які саме права були порушені? 

Ведучий об'єднує учасників на малі групи і пропонує їм завдання: 

 

Завдання для груп: 

 Прочитайте описану ситуацію. 

 Проаналізуйте її з точки зору прав людини (відповідно до Загальної декларації 

прав людини) і перелічте права, про які йдеться, за формою: 

 

 Підготуйтеся до відповіді з описом прав людини відповідно до статті Загальної 

декларації прав людини  та оцінкою – порушені чи реалізовані права в цьому 

випадку. 

На виконання завдання групам ведучий відводить 5- 7 хв., на обговорення кожній 

групі по 2 хв. – всього не більш 10 хв.  

 

 

 

 

 

По закінченні – обговорення результатів. 

 Запитання для обговорення : 

- з якою метою ми виконували дану вправу? 
 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

до заняття „ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА? ” 

Додаток 1 

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ/ДИТИНИ 

Юридичні гарантії захисту прав людини 
У сучасному українському суспільстві реалізація прав і свобод людини залежить від політичних, 

економічних, соціальних і правових гарантій, що створюються суспільством і державою. 

Важливе місце серед різних гарантій займають гарантії юридичні. Вони дозволяють створити режим 

"долженствования" прав людини і тим самим обмежити можливість порушення з боку держави. 

Існують різні класифікації юридичних гарантій. Одні автори виділяють гарантії внутрішньодержавні і 

міжнародні, конституційні і судові, основні і інші. 

Під юридичними гарантіями розуміють правові засоби реалізації і захисту громадянами своїх права і 

свобод. 

Взявши за основу їх класифікації спосіб захисту прав людини, можливо виділити наступні види 

гарантій: 

1) самозахист людиною прав і свобод; 

2) державний захист прав людини; 

3) судовий захист; 

4) міжнародно-правовий захист. 

1. Самозахист людиною прав і свобод, заснований на положенні ст. 55 Конституції. України "Кожен має 

право звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ". 

"Кожен має право після всіх національних засобів правового захисту звернутися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 

членом, або учасником яких є Україна". 

ПРАВА РЕАЛІЗОВАНІ ПОРУШЕНІ 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

При виконанні завдання запропонуйте учасникам використовувати додатки  4, 5 до 

першого заняття.  
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"Кожен має право будь-якими, не забороненим законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань". 

Стаття 18 Сімейного кодексу України закріплює право дитини, яка досягла 14 років самостійно звертатися 

до суду щодо захисту своїх прав та інтересів. 

2. Державний обов'язок захищати людину передбачений в ст. 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 53 Конституції 

України. Зазначенні статті гарантують здійснення заходів по забезпеченню законності, прав і свобод громадян. 

Уряд має в своєму розпорядженні цілу систему спеціальних державних органів, покликаних захищати 

права громадян. До їх числа відносяться органи внутрішніх справ, природоохоронні органи, армія, юстиція і ін. 

Стаття 10 Закону України про охорону дитинства закріплює право дитини самостійно захищати свої права 

через звернення до відповідних уповноважених органів або осіб виконавчої влади: служб у справах дітей, 

інспекторів з охорони дитинства (відділи освіти), відділів охорони здоров'я, відділів з питань сім'ї,  молоді та 

спорту, центрів соціальних служб для дітей, сімей та молоді. 

3. Судовий захист признається у всіх демократичних державах однією з основних гарантій прав людини. 

Ст. 55 Конституції України гарантує кожному судовий захист його прав і свобод. Тут визначене коло дій, які 

можуть бути оскаржені в суді: рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування суспільних об'єднань і посадових осіб. 

Конституція України передбачає відшкодування збитку, заподіяного людині незаконними діями державних 

органів і посадових осіб, з державної скарбниці (ст. 62). 

4. Міжнародно-правовий захист прав людини можливий у випадках коли вичерпані всі правові засоби 

захисту прав людини (дитини) всередині держави. Людина має право звернутися до міжнародних організацій. 

Ч. З ст. 56 Конституції України 1996р. закріпила право кожного після використання всіх національних 

засобів правового захисту звернутися за поновленням своїх порушених прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна. 

Закріплення цієї норми в Основному Законі стало важливим кроком на шляху до розбудови ефективної 

правозахисної системи в Україні. Тим самим було визнано, що діяльність державних органів по забезпеченню 

прав людини на національному рівні може стати предметом контролю та оцінки з боку міжнародного 

співтовариства через відповідні міжнародні організації чи судові установи. 

У результаті ратифікації Україною 17 липня 1997 року Європейської конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950року кожен громадянин України одержав  право, уразі порушення Україною її 

конвенційних зобов'язань, безпосередньо звертатися з відповідною заявою до Європейського суду з прав 

людини - судового органу, створеного відповідно до положень цієї конвенції. 

Стрімко зростає кількість звернень, які надходять від громадян України у зв'язку з порушенням їхніх прав 

та свобод. Україна в 2001 році, вперше за часи приєднання до конвенції (1997рік), увійшла до п'ятірки країн 

(Італія, Росія, Польща, Франція, Україна), стосовно яких до Європейського суду з прав людини надійшла 

найбільша кількість звернень з приводу порушення конвенційних прав і свобод. 

Незважаючи на велику кількість звернень, які надійшли з України на розгляд європейського суду з прав 

людини протягом 2000р. (1487 заяв) та 2001 р. (2058 заяв), прийнятими визнані лише дві. 

Проведений Уповноваженим з прав людини попередній аналіз звернень громадян до. Європейського суду з 

прав людини, дає підстави стверджувати, що найчастіше заявники звертаються у зв 'язку з порушення їхніх 

прав не належні умови тримання у пенітенціарних установах України, невиконання рішень національних судів, 

порушення права безперешкодно володіти своєю власністю, порушення права на вільний вибір. 

Однак головні причини низької ефективності правосуддя — незнання, нерозуміння самими громадянами 

задач, способу дій, можливостей суду як потенційного захисника їх прав і свобод, властиве українській правовій 

культурі недовір'я населення до судів і правоохоронних органів, низький їх престиж. У суди звертаються рідко, 

боячись багатоденного ходіння, тяганини, грубості і бюрократизму, не сподіваючись добитися там правди. 

Права дитини належать до понять категорії прав людини і виходять з гідності та неповторності дитини як 

людської особистості. 

В Україні не існує спеціальних судів, які займаються виключно питаннями порушення прав дітей. 

Ст. 25 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (1950 р.) закріплює право особи 

на скаргу як за дорослими так і за дітьми. Неповнолітні вважаються правомочними звертатися до Європейської 

комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини. Ст. 6 цієї конвенції гарантує рівне право на 

справедливий суд для всіх, у тому числі для неповнолітніх. Ст. 13 гарантує неповнолітнім право самостійно 

передавати свої скарги до Європейського суду з прав людини, якщо неповнолітні за їхнім національним 

законодавством не мають самостійного доступу до національного суду. 

Таким чином, Європейська конвенція про захист прав людини, основних свобод не лише зміцнює правовий 

статус дітей, але й посилює їхню правову дієздатність. 

Найчастіше громадяни звертаються в Комітет по правах людини ООН. Якщо Комітет оголошує скаргу 

прийнятною, то про це повідомляється державі, яка має можливість протягом 6 місяців представити Комітету 

письмові пояснення по суті питання, і після цього автор скарги може повідомити свої міркування відносно 

роз'яснень держави. 

Рішення Комітету по правах людини не є юридично обов'язковими, а розглядаються як рекомендації, 

адресовані державі. 

За час своєї діяльності Комітет по правах людини розглянув сотні звертань і виніс по них відповідні 

рекомендації. Більшість з цих рекомендацій були сприйняті державами до виконання. 

Нарівні з Комітетом по правах людини діють і інші аналогічні міжнародні органи. Наприклад, 
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Європейський суд по правах людини. У складі суду працюють незалежні і неупереджені судді, вільні від яких-

небудь політичних міркувань. Правові наслідки судових рішень інші, чим аналогічні рішення Комітету. 

Передусім присудження обов'язкове для держави, є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Держави, які підтримали Конвенцію прав дитини, звітуються Комітету ООН з прав дитини. Один раз на 5 

років кожна держава готує звіт, в якому висвітлює ситуацію з додержанням прав дитини, які містяться у 

Конвенції і вказує в такому звіті, що держава робить, щоб права дітей були забезпечені якомога повніше. Дані 

звіти оцінюються Комітетом прав дитини, який по результатам звіту дає свої рекомендації. 

Держава зобов'язана ознайомити своїх громадян з підготовленим звітом та рекомендаціями Комітету ООН. 

Система захисту прав людини (дитини) в Україні 
Державний устрій складають: 

- законодавча влада 

- судова влада 

- адміністративна влада 

- дорадча, лобістська влада 

Умови успішного лобіювання - постійне співробітництво з державними органами; постійне утримання у 

полі зору осіб, які працюють у цих органах, стимулювання; постійна робота над створенням мережі; ніколи не 

здаватися - лобіювання має бути постійним !. 

- наглядова влада (у тому числі омбудсмен) 

- засоби масової інформації 

- неурядові (громадські) організації 

Критерії НУО: чітка мета; прозорість діяльності; використання тільки правдивої інформації; прагнення 

до співробітництва з іншими НУО та державними органами. 

В Україні створено систему захисту прав людини (дитини) як на рівні держави, так і на рівні 

громадянського суспільства, хоча діючий правозахисний механізм в державі потребує вдосконалення. 

Система захисту прав людини містить: судовий захист; позасудовий захист; діяльність неурядових 

правозахисних організацій. 

Судовий захист прав людини і надання юридичної допомоги 
Державним інститутом, що захищає права людини/дитини є суд. 

Судова система є однією з центральних в захисті прав і свобод людини. З початку 90-х рр. в Україні 

здійснюється реформування судів і вдосконалення їх діяльності. 

Правосуддя в Україні здійснюється згідно з основним Законом України - Конституціє України. 

Застосовуючи міжнародно-правові стандарти, Україна розбудовує національну систему захисту прав і свобод 

людини. 

Законодавча база: 

ст. 40, 55, 56, 124, 129 Конституції України. 

Діяльність судової системи України регулюється наступними законами: 

1. Конституція України 1996 р. 

2. Закон про судоустрій України 1981р., 

3. Закон про Конституційний Суд України 1996 р. 

4. Закон про арбітражний суд 1991 р. 

5. Закон про міжнародний комерційний арбітраж 1994 р.  

Судова система України має такий вигляд:  

Загальні суди 

•  Верховний суд України; 

•  Обласні суди; 

•  Окружні (міжміські) суди; 

•  Районні (міські) суди; 

•  Військові суди. 

Функції загальних судів: 

•  розглядають цивільні та кримінальні справи; 

•  розглядають справи про адміністративні правопорушення; 

•  надають допомогу товариським судам. 

  Арбітражні суди 

•  Вищий арбітражний суд України; 

•  Обласні арбітражні суди. 

Міжнародний комерційний арбітражний суд 

Конституційний Суд України 

У забезпеченні прав громадян важливе значення має  надання юридичної допомоги населенню. Основна 

частка такої допомоги доводиться на адвокатуру. Дуже добре, що в Україні відтепер немає єдиної адвокатури, їх 

дуже багато. Але, з іншого боку, юридичною допомогою люди стали користуватися відповідно до рівня 

прибутку. За деякими даними, приблизно 40% громадян насправді кваліфікованою юридичною допомогою 

фактично не можуть користуватися. 

Є потреба  створення муніципальної (соціальної) адвокатури. 

Позасудовий захист прав людини 

В Україні відповідно до рекомендацій Економічної і соціальної поради ООН приділяється певна увага 
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розвитку і вдосконаленню інститутів позасудового захисту прав і свобод людини і громадянина. Ці інститути 

покликані істотно доповнити судовий механізм захисту прав і законних інтересів особистості і сприяти 

комплексному розв'язанню цієї проблеми. 

ПОЗАСУДОВІ ОРГАНИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

До позасудових органів можна віднести Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини (Закон 

від 23 грудня 1997 року) та різноманітні органи, що діють при ВР, Президенті та КМУ (приклад. Палата 

незалежних експертів з питань іноземних інвестицій. Указ Президента № 200 от 03.03.1997 р.). 

Національна система позасудових державних установ, покликаних захищати права і свободи громадянина і 

людини, складається з наступних ланок: інститут Уповноваженого по правах людини у Верховній раді, 

Прокуратура України, інші комісії при Президенті України, Уряді України, Міністерство юстиції і інші 

міністерства і відомства, неурядові правозахисні організації. 

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Інститут Уповноваженого з прав людини (омбудсмена) отримав широке розповсюдження у світі після 

другої світової війни, хоча історію свою він починає у Швеції з 1809 року. Дотепер майже у 50 країнах світу 

існує 150 різних органів та структур, які виконують функції омбудсмена.  

У світі існує дві моделі цього інституту - шведська та британська. Повноваження омбудсмена в Швеції 

досить широкі. Ним здійснюються контроль за різноманітними сферами управління та правосуддя. Він має 

право пред'являти звинувачення державним і муніципальним посадовим особам, має доступ до будь-якої 

документації, може запросити і одержати інформацію з будь-яких джерел. 

Дещо відмінні функції омбудсмена у Великобританії. Згідно з законом, омбудсмен розглядає скарги на 

будь-які дії центральних органів виконавчої влади, якщо ці дії не можуть бути оскаржені в суді або трибуналі. 

Ці скарги подаються не безпосередньо до омбудсмена, а через одного з членів парламенту, тобто, омбудсмен з 

власної ініціативи не може розпочати розслідування. Після закінчення розслідування омбудсмен повинен 

скласти звіт,   в якому викладаються рекомендації, та надіслати його члену парламенту, громадянину, чиї права 

були порушені, та в орган влади, що порушив ці права. 

Згідно з Законом України Уповноважений Верховної Ради з прав людини здійснює парламентський 

контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина та захист прав кожного на 

території України та в межах її юрисдикції. 

Посада Уповноваженого з прав людини встановлена з метою забезпечення гарантій державного захисту 

прав і свобод громадян, їх дотримання і поваги державними органами, органами місцевого самоврядування, 

посадовими особами і державними службовцями (адреса: вул. Грушевського, 5 Київ, Україна). Діяльність 

Уповноваженого доповнює існуючі закони захисту прав і свобод громадян, не відміняє і не спричиняє 

перегляду компетенції державних органів, що забезпечують захист і відновлення порушених прав і свобод. Але 

ресурси, якими володіє цей інститут, поки мінімальні. 

Доцільно створення і спеціалізованих інститутів Уповноважених, наприклад, по правах дитини, 

військовослужбовців, осіб, що знаходиться в місцях позбавлення волі та ін. Про плідність таких інститутів 

свідчить досвід зарубіжних держав, особливо Швеції і Федеративної Республіки Німеччини. 

Інститут Уповноваженого повинен бути побудований на принципах відвертості і доступності, політичної 

нейтральності, зміцнення довір'я між державою і громадянином, забезпечення високих стандартів 

компетентності, справедливості і ефективності при застосуванні законів. 

Функції Уповноваженого Верховної Ради 
• захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та 

міжнародними договорами України; 

•  додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина органами державної влади і місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами; 

• запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; 

• сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність 

з Конституцією України, міжнародними стандартами в цій галузі; 

• поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і 

громадянина; 

• запобігання дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав; 

• сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу. 

Уповноважений ВР є посадовою особою і здійснює свою діяльність незалежно від інших державних 

органів та посадових осіб. 

Акти реагування Уповноваженого Верховної Ради 
Конституційне подання до Конституційного суду України 

Подання до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, 

установ тощо з метою усунення виявлених порушень у місячний термін. 

Порядок звернень до Уповноваженого визначається Законом про звернення громадян. 

Уряд України, Міністерство юстиції, інші міністерства і відомства України 

Для розв'язання важливих специфічних питань забезпечення прав і свобод людини . при Президентові 

України створено: Комісія з питань помилування, Комісія з реабілітації жертв політичних репресій, Комісія з 

військовополонених, інтернованих і що зникли без звістки. 

Урядом України утворені міжвідомчі комісії: з питань охорони дитинства (пост. КМ від 3.09.2000 р. № 
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1200); з питань соціального обслуговування населення; з питань поліпшення положення жінок; з охорони 

здоров'я громадян; по розгляду звертань громадян України в зв'язку з відмовою ним у видачі закордонного 

паспорта і тимчасовими обмеженнями на виїзд за рубіж; з соціальних питань військовослужбовців, громадян, 

звільнених з військової служби, і членів їх сімей; по координації діяльності в сфері реабілітації інвалідів і ін. 

На апарат Уряду України покладено розгляд і аналіз звернень громадян. У положеннях деяких органів 

виконавчої влади також вказано на обов'язок керівництва цих органів забезпечувати розгляд пропозицій, заяв і 

скарг громадян. 

Органи юстиції України 

«Юстиція» в перекладі з латинської означає «справедливість», «законність». Міністерство юстиції, таким 

чином, є міністерством справедливості і законності, основне призначення якого забезпечувати прийняття 

правових актів, законність нормотворчої діяльності всіх органів державної влади, захист прав і інтересів 

громадян. 

Щоб забезпечити єдність правового простору України, рівність прав людини і громадянина на всій 

території України, Міністерство юстиції проводить юридичну експертизу нормативних правових актів, що 

приймаються органами державної влади суб'єктів України, і інформує про порушення національного 

законодавства, що є в них. 

Чітке державне регулювання і контроль за діяльністю нотаріусів, адвокатів і їх об'єднання - це одна з 

гарантій забезпечення конституційних прав громадян, обов'язкова умова створення демократичної правової 

держави. 

Передачу у ведення Міністерства юстиції пенітенціарної системи можна розглядати як додаткову гарантію 

дотримання законності при виконанні карних покарань, оскільки, для міністерства ніяк не характерна 

звинувачувальна схильність, властивий іншим правоохоронним відомствам. 

Всі ці напрями діяльності Міністерства юстиції визначають його особливе місце в системі органів 

виконавчої влади, здійснюючих захист прав і свобод людини і громадянина. 

Інші міністерства і відомства 

З метою забезпечення гарантій трудових прав громадян 14.10.1992 р. прийнятий Закон України "Про 

охорону праці", створена інспекція з охорони праці. її завдання державний нагляд і контроль за дотриманням 

законодавства про працю і охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності. 

Органи інспекції з охорони праці здійснюють перевірки, розглядають скарги і заяви громадян про порушення їх 

трудових, соціально-економічних прав, вживають заходів по їх усуненню. 

Нове в нашій практиці – діяльність недержавних утворень, органів місцевого самоврядування, покликаних 

забезпечувати самостійне розв'язання населенням питань місцевого значення, володіння, користування, 

розпорядження муніципальною власністю, охорони навколишнього середовища на рівні територіальної 

громади. 

Враховуючи, що права і свободи людини і громадянина ще недостатньо забезпечуються належним 

механізмом їх захисту, зробити має бути ще багато чого. 

Органи прокуратури повинні посилити дієвість нагляду за дотриманням прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема, виборчих прав, прав на свободу пересування, вибір місця проживання і місця 

перебування, права приватної власності, трудових прав, житлових прав і пільг, прав ветеранів труда і інвалідів, 

права громадян на охорону здоров'я і кваліфіковану медичну допомогу і ін. 

Вони зобов'язані притягувати до встановленої законодавством відповідальності посадових осіб, державних 

службовців і всіх інших осіб, винних в порушенні прав і законних інтересів громадян, і забезпечувати гласність 

в цій роботі. 

Неурядові правозахисні організації 

Права людини (дитини) захищають не лише державні, а й недержавні громадські правозахисні 

організації. Вони здійснюють різні дії та заходи щодо захисту прав людини, серед них: 

- політичні (лобі) – громадський тиск на політиків, пошук союзників серед політиків; 

- правові – такі дії, коли використовуються правові документи (представництво в судах). Це такі дії, в 

результаті яких відпрацьовуються певні стандарти; 

- громадські – колективні, а не індивідуальні дії. При їх здійсненні повинна бути динаміка: заява від групи 

людей – залучення інших через формування громадської думки – спільні громадські дії (мітинги, 

громадські слухання і т. ін.); 

- моніторинг – спостереження. Бувають такі випадки, коли надати допомогу усім бажаючим неможливо. В 

цьому випадку організація переходить у стан спеціалізації. Це створює можливість залучати експертів, 

напрацьовувати необхідні матеріали. 

                                                                                    Додаток 2 

Міжнародні нормативні акти в галузі прав людини та громадянина 
Загальні права 

1. Міжнародний Білль про права людини (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року). 

2. Європейська конвенція про права людини (Резолюція Ради Європи від 4 листопада 1950 року). 

3. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

4. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку (Резолюція Генеральної Асамблеї 00Н від 

17 грудня 1979 року). 

Захист прав окремих категорій або груп громадян 

1. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 
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2. Конвенція про права дитини. 

3. Декларація про права інвалідів (Резолюція Генеральної Асамблеї 00Н від 9 грудня 1975 року). 

4. Основні принципи незалежності судових органів (ухвалено Конгресом 00Н, Мілан. Італія, вересень 1985 

року), 

5. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями (ухвалено Економічною та Соціальною Радою 

00Н 25 травня 1984 року)                                                                             

Додаток 3 

МІЖНАРОДНІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Європейська комісія з прав людини 
Європейська комісія з прав людини створена згідно з Конвенцією про захист прав та основних свобод 

людини. Комісія складається з такої кількості членів, яка дорівнює кількості держав-учасниць, і не може 

включати двох або більше громадян однієї держави. Члени Комісії обираються Комітетом міністрів Європи із 

списку осіб, висунутих Бюро Парламентської Асамблеї на підставі пропозицій від кожної групи представників 

держав-учасниць у цій Асамблеї, і перебувають на цій посаді шість років. 

Члени Комісії є цілком незалежними і в жодний спосіб не є представниками своєї держави. 

Комісія розглядає індивідуальні заяви та заяви від держав-учасниць. Процедура розгляду є безкоштовною. 

Більш того, кошти, надані Радою Європи, дають змогу Комісії надавати безкоштовну правову допомогу 

незаможним заявникам. 

Процедура подання та розгляду заяв 

Заява подається на ім'я Секретаря Комісії. Попередній розгляд здійснюється членом Комісії, після чого 

заява передається на розгляд комітету з 3 членів Палати Комісії або пленарної сесії Комісії, які приймають 

рішення про прийняття або відхилення справи. Після слухань Комісія або Палата вирішують, чи заява 

виявилась такою, що задовольняє відповідні вимоги, зокрема, чи стосується вона одного з прав, що гарантовані 

Конвенцією, а заявник виконав вимогу Конвенції і вичерпав внутрішні правові засоби захисту свого права. 

Тобто до подачі скарги до Комісії він повинен був звернутися до всіх судових чи виконавчих інстанцій у своїй 

країні. Заяви розглядаються на пленарній сесії Комісії. Конвенція вимагає, аби Комісія діяла як мировий 

посередник і сприяла сторонам з метою досягти мирової угоди на підставі поваги до прав людини, зазначених в 

Конвенції. Якщо мирової угоди не досягнуто, Комісія (або Палата) складає доповідь, яка містить: 

- фактичні обставини справи, що викликали суперечки; 

- правовий висновок про те, чи виявили ці факти порушення Конвенції владою відповідної держави. 

Доповідь надсилається до Комітету міністрів та відповідному уряду. 

Протягом 3 місяців справа може бути передана до суду Комісією або 

відповідним урядом. 

Європейський суд з прав людини 
Європейський суд з прав людини засновано 1959 року згідно з Конвенцією про захист прав людини та 

основних свобод 1950 року. 

Кількість суддів Суду дорівнює кількості держав-членів Ради Європи. Судді не можуть бути громадянами 

однієї держави. 

Консультативна Асамблея обирає суддів на 9 років зі списку осіб, висунутих державами-членами Ради 

Європи. Судді засідають в Суді тільки особисто і виконують свої функції незалежно. 

Компетенція Суду поширюється на всі справи стосовно тлумачення та 

застосування Конвенції, але така компетенція поширюється лише на держави, 

які проголосили визнання цієї компетенції як обов'язкової для себе в усіх подібних справах або, 

принаймні, в якійсь окремій справі, що розглядається судом. 

Процедура подання та розгляду заяв 

Відповідно до Конвенції справи, подані до розгляду Суду, ґрунтуються на заяві, поданій до Європейської 

Комісії з прав людини державою, окремою особою чи організацією. 

Для розгляду кожної справи Суд засідає як Палата з 9 суддів плюс суддя-громадянин зацікавленої 

держави. В окремих випадках справу може розглядати Велика Палата у складі 19 суддів або навіть пленарна 

сесія Суду. Зацікавлені державі або індивідуальні позивачі є сторонами справи. Перша стадія судочинства 

відбувається письмово . Коли справа готова до розгляду. Президент Суду призначає дату усного розгляду. 

Після розгляду більшістю голосів Суд ухвалює остаточні постанови, обов'язкові для зацікавлених держав. 

Порядок звернення до Європейського суду з прав  людини 
Передусім треба прислати листи з приведеною нижче інформацією до секретаря Суду за такою адресою: 

The Registrar 

Europeean Court of Human Rights 

Council of Europe 

F-67075 Strasbourg Cedex 

У листі треба: 

- Дати короткий виклад скарг; 

- Указати, які саме права по Конвенції, на думку заявника, було порушені; 

- Констатувати, які саме  засоби судового захисту були використані; 

- Привести перелік офіційних рішень, прийнятих в справі, указавши дату кожного рішення, суд або 

орган влади, які приймали рішення, а також дати короткий   виклад самого рішення. 

До листа потрібно додати копію кожного рішення. 
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Секретар Суду дає відповідь на лист. Заявнику можуть запропонувати надати додаткову інформацію або 

документи, або додаткові роз'яснення відносно скарги. Додатково секретар може надати інформацію, яким 

чином Конвенція тлумачилася раніше в аналогічних випадках, а якщо виявиться перешкода відносно прийняття 

справи до розгляду - дати раду з цього приводу. 

Якщо з'ясується, що справа може бути прийнята до розгляду в Суді, необхідно прислати документ, який 

подається як офіційна заява. Секретар інформує заявника про подальше просування справи.                                                                                 

Додаток 4  

Ілюстративні матеріали "Система захисту прав людини/дитини" 

СУДОВІ МЕТОДИ :  
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МЕТОДИ : 

    

   Комітети ООН по  

ПЛ/ПД (моніторинг) 

    

   
Комісії Верховної 

Ради 

    

МІСЦЕВІ СУДИ   Уповноважений ВР 

Омбудсмен 

    

    

МІЖДУНАРОДНІ  
 

Державні органи 

місцевого 

самоврядування) 

    

   Прокуратура 

місцевого рівня 

    

   Органи Юстиції 

    

   Н У О 
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Ти перебуваєш під захистом держави Україна. Що це означає? 
Усі люди народжуються вільними і рівними і мають певні права, які називаються 

природними правами, тобто вони належать людині від природи. Коли людина вступила в 

соціальний контракт з державою, вона віддала державі не ці права, а тільки обов'язок 

впроваджувати і захищати їх. Держава не може позбавити людей їхніх прав, які б мотиви 

вона при цьому не висувала. Максимум, що дозволяє собі держава — це обмеження 

певних прав для окремих людей чи їх об'єднань і то лише з метою гарантування 

національної безпеки, запобігання злочинам, охорони здоров'я, захисту прав інших людей 

та за наявності умов, визначених Конституцією і законом. 

Як громадяни держави Україна ми перебуваємо у такому правовому зв'язку з нею, 

який дістає свій вияв у наших взаємних правах та обов'язках з державою. Ці правові 

зв'язки з державою у більшості з нас з'являються з народженням, тобто, народившись на 

території України, ми автоматично стаємо її громадянами. Дехто з вас, хоч і народився за 

межами України, є громадянином України, оскільки ваші батьки є громадянами України. 

Ще можна набути громадянства України внаслідок прийняття до громадянства, 

поновлення у громадянстві, внаслідок усиновлення чи встановлення над дитиною опіки 

або піклування чи батьківства. 

Такий правовий зв'язок з державою тобі необхідний, щоб перебувати під її захистом 

як всередині країни, так і за її межами. Зрештою, щоб бути під захистом -держави 

Україна, ти можеш і не бути громадянином України, тобі тільки необхідно на законних 

підставах перебувати на її території. Ти можеш бути іноземцем, особою без громадянства 

чи біженцем, але якщо ти перебуватимеш під юрисдикцією України, вона все-одно 

захищатиме тебе. 

Що ж це означає конкретно — бути під захистом держави? По-перше, це означає, що 

коли твої права були порушені, ти зможеш їх захистити. Вони можуть бути порушені 

органами державної влади та місцевого самоврядування, посадовими і службовими 

особами чи просто приватними особами. І держава зобов'язана захистити твої порушені 

права. 

Яким чином держава може і повинна захистити тебе? По-перше, ти маєш право 

особисто звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування, службових 

та посадових осіб, і вони зобов'язані в місячний термін розглянути твоє звернення і дати 

тобі обґрунтовану відповідь. Якщо твої права були порушені на території України, 

держава гарантує тобі судовий захист. Про те, як ти можеш захистити свої права в суді, ти 

прочитаєш трохи далі. Держава гарантує тобі захист своїх прав через Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини (омбудсмана), який здійснює парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина (стаття 101 

Конституції України). Можливим засобом впливу омбудсмена є звернення до Консти-

туційного Суду України з клопотанням щодо відповідності Конституції України законів 

та інших правових актів, які стосуються прав та свобод людини і громадянина. Крім того. 

Уповноважений Верховної Ради може звернутися до Конституційного Суду за офіційним 

тлумаченням Конституції і законів України, а також — до судів загальної юрисдикції про 

захист прав і свобод людини, яка за станом здоров'я чи з інших поважних причин не може 

сама цього зробити. В інших випадках Уповноважений може направити подання про 

вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених ним порушень прав і свобод. Таке 

подання є обов'язковим щодо виконання для органів, яким воно адресоване. 

Нарешті, Україна надала кожному право після використання національних засобів 

правового захисту звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних міжнародних організацій, членом або учасником яких 

є Україна. В першу чергу можна звертатися до Європейського суду з прав людини, про що 

також йтиметься нижче. 

Якщо ж твої права були порушені за межами України, наша держава надасть тобі 

дипломатичний захист. Для цього належить звернутися в консульство чи в посольство 

України в державі нашого перебування. Україна навіть може звернутися до Міжнародного 
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Суду Справедливості 00Н з позовом проти іншої держави, яка порушила права її 

громадянина. 

Як захистити свої права в українському суді? 
Насамперед, ти повинен знати, що маєш право укладати угоди за згодою своїх 

батьків, усиновителів або опікунів. Проте, якщо тобі виповнилося п'ятнадцять років, то на 

свій розсуд можеш розпоряджатися своїм майном, стипендією або заробітком, 

здійснювати авторські права на свої твори, винаходи, відкриття тощо. Разом із правами ти 

несеш відповідальність своїм майном або заробітком за шкоду, заподіяну іншим особам. 

Твої батьки, усиновителі або опікуни відшкодовують заподіяну тобою шкоду у випадку 

недостатності твого майна чи заробітку. 

Якщо твій вік не досяг п'ятнадцяти років, твої інтереси в суді захищають законні 

представники — батьки, усиновителі чи опікуни. Особисто брати участь у судовому 

процесі ти маєш право, коли тобі виповнилося п'ятнадцять років, і тільки у справах, які 

виникли з угод, які ти вправі був укладати самостійно, а також у справах про 

відшкодування заподіяної тобою шкоди. Батьки, усиновителі або опікуни беруть участь у 

суді разом із тобою у тих випадках, коли справа виникла з угоди, на яку потрібна була 

їхня згода. 

Найефективнішою формою захисту власних прав та інтересів сьогодні є судова. Так, 

коли ми звертаємось до суду, то необхідно мати хоча б мінімальний обсяг знань у цій 

сфері. 

Пропонуємо познайомитися зі стадіями судового процесу. 

По-перше — якщо ти вважаєш, що твоє право порушено, то можеш звернутися до 

місцевого суду  за захистом. Суд не має права відмовити тобі, якщо ти вчасно подав 

документи, адже Цивільний кодекс України встановлює часові рамки, в межах яких 

можливий судовий захист порушених прав. Існує два строки — загальний та скорочений. 

Загальний строк для захисту порушеного права в порядку цивільного судочинства 

встановлено у три роки з моменту, коли ти дізнався чи повинен був дізнатися про 

порушення права. 

Скорочений строк позовної давності — шість місяців — використовується, якщо 

справа стосується: 

•    недоліків проданих речей; 

явних недоліків у роботі, виконаній за договором підряду; 

•    недоліків у роботі, виконаній за договором побутового замовлення. До суду 

подається скарга чи заява, залежно від того, до якого провадження належить справа. 

Справами окремого провадження є: 

•    про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; 

•    про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення його померлим; 

•    усиновлення дітей; 

•    встановлення неправильності запису в актах громадянського стану (наприклад, 

якщо є помилка у записі прізвища, дати народження або одруження тощо); 

•    встановлення фактів, що мають юридичне значення (наприклад, факту 

перебування на утриманні; факту родинних відносин громадян; факту прийняття 

спадщини чи місця відкриття спадщини, якщо неможливо одержати або відновити 

документи, які посвідчують такий факт); 

•    оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. 

До справ, що виникають із адміністративно-правових відносин, належать такі: 

•    по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи 

іншої посадової особи державної виконавчої служби; 

•    по скаргах на рішення, прийняті щодо релігійних організацій; 

•    пов'язані з реалізацією виборчих прав; 

•    по скаргах на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням 

адміністративних стягнень. 

Ретельніше зосередимося на тому, що має містити позовна заява: 

•    назву суду, до якого подається заява; 
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точну назву позивача  та відповідача, їх місце проживання або знаходження, а також 

назву представника позивача, коли позовна заява подається представником; 

•    зміст позовних вимог; 

•    виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

•    зазначення доказів, що обґрунтовують позов;   , 

•    зазначення суми позову; 

•    підпис позивача або його представника із зазначенням часу подання. 

Список організацій, служб, до яких підлітки  можуть звернутися по допомогу 

З питань захисту своїх прав, підлітки можуть звернутися самостійно до: 

Держкомітету України з питань сім'ї та молоді; 

• Служби у справах дітей обласних, районних (в селах), державних адміністрацій, 

міських та райвиконкомів; 

• центрів соціальних служб для молоді; 

• адміністрації ПТНЗ; 

• громадських правозахисних організацій. 

• до суду; 

• а також через представників;  

• до відділів внутрішніх справ; 

• до управлінь захисту прав споживачів; 

• в юридичні консультації. 

                                   

 

 

 

ЗАНЯТТЯ ІІІ 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: надати учасникам інформацію щодо особливих прав, які 

передбачені законодавством України для дітей – сиріт, та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

ТРИВАЛІСТЬ: 2 години 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглядатись під час заняття: «дитини-

сирота», «форми влаштування дітей-сиріт», «усиновлення», «прийомна сім’я» 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

І. Рефлексія знань, отриманих на попередньому занятті. Вступ до третього заняття. 

(15 хв.) 

II. Знайомство (продовження). Вправа: «Візитка» (25 хв.) 

III. Правила (повторення). (10 хв.) 

IV. Очікування від заняття. (10 хв.) 

V. Основна частина: «Особливості статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського спілкування» (30 хв.) 

VI. Підсумки третього заняття та модуля в цілому. (10 хв.) 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 

І. Рефлексія знань, отриманих на попередньому занятті. Вступ до третього 

заняття. (15 хв.) 

Ведучий запитує учасників про те, що було важливим для них на попередньому 

занятті? Запитання можна уточнити: 

- хто виконує функцію захисту прав людини / дитини? 

- до яких державних установ можна звернутись у випадку необхідності захисту своїх 

прав? 

-які існують міжнародні правозахисні організації до яких можна звернутись щодо 

захисту своїх прав? В яких випадках? 

 

По завершенні обговорення ведучий називає тему, мету заняття , розповідає про план 

та основні поняття, які будуть розглянуті під час третього заняття. 

«ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ДІТЕЙ –СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» 
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II. Знайомство (продовження). Вправа: «Візитка» (25 хв.) 

 

 

 

 

Необхідне оснащення: папір А4  для кожного учасника. 

Хід вправи 

На початку ведучий робить невеличке повідомлення про те, що в сучасному світі для 

того, щоб підтримувати ділові контакти, прийнято обмінюватись візитними картками. 

Далі ведучий  дає завдання учасникам: «протягом 5 хв. підготувати власну візитну 

картку. При цьому він наголошує: «Не варто захоплюватись формою, деталями. Важливо 

що саме ви про себе повідомляєте. Запис може бути простий, наприклад «я – учень 10 

класу», або «Я… - переможець олімпіади по історії»». 

Ведучий пропонує розпочати представлення візитних карток за бажанням, далі 

учасники продовжують представлення по колу. 

 

Після завершення ведучий проводить обговорення результатів проведення вправи. 

 Запитання для обговорення 

- Які думки виникли у вас під час роботи над своєю візиткою? 

- Про що ви дізнались, коли слухали інших учасників? 

 III. Правила роботи групи (повторення). (10 хв.) 

 

 

Протягом 3 -5 хв. ведучий проводить рухливу гру «Струмок». 

 

Далі він пропонує учасникам залишитись у тих же парах, у яких вони грали і зайняти 

місця у великому колі. 

Використовуючи метод жеребкування, кожна пара отримує по одному правилу, а 

ведучий пропонує завдання – передати зміст правила за допомогою антонімів. Час для 

обдумування: 3 хв. 

Далі пари по черзі представляють правила-антоніми. 

Після завершення ведучий запитує учасників: 

 що вам дало повторення правил в такій формі? 

 IV. Очікування від заняття. (10 хв.) 

 

 

 

Ведучий звертає увагу учасників на план та мету заняття і пропонує їм розповісти про 

свої очікування від даного заняття, використовуючи техніку незакінченого речення: «Від 

роботи на занятті я очікую…» 

Під час проговорення ведучий записує очікування на великому аркуші паперу «Наші 

очікування». 

Коли всі учасники (підлітки, ведучі) оголосили свої очікування, ведучий проводить 

обговорення. 

 Запитання для обговорення 

- про що свідчать наші очікування? 

- для чого ми ділились своїми очкуваннями? 

 V. Основна частина: «Особливості статусу дітей –сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського спілкування» (30 хв.) 

 

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, сприяти 

згуртованості групи. 

 

 

Мета: познайомити учасників із нормативно-правовою базою щодо особливості 

статусу дітей-сиріт 

Мета: повторити правила, актуалізувати важливість дотримання правил 

Мета: створити умови щодо визначення учасниками цілей своєї участі в тренінгу  
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Необхідне оснащення: роздатковий матеріал; плакат із запитаннями; картки із 

питаннями. 

Хід вправи 

На початку ведучий об'єднує учасників в малі групи, кількість малих груп має 

відповідати кількості запитань, на які вони мають знайти відповідь у тексті. 

На дошці розміщено плакат із запитаннями: 

1. Що означає поняття «статус дитини-сироти?» 

2. Які існують форми влаштування дитини - сироти? 

3. З яких законів складається законодавство про соціальний захист дитини – 

сироти? 

4. Що входить до засад державної політики соціального захисту дитини – сироти? 

5. Що передбачають соціальні державні стандарти дитини – сироти? 

6. Які форми влаштування дитини – сироти є пріоритетними? 

7. Що передбачає повне державне забезпечення дитини – сироти? 

8. Хто виступає в ролі органів опіки та піклування?  Що входить до їх 

повноважень? 

9. З якими питаннями можна звернутись до державних служб у справах дітей? 

10.  Хто і з якою метою здійснює соціальний супровід дитини – сироти? 

11.  Яку допомогу можуть надати центри соціальних служб для дітей, сім'ї та 

молоді? 

12.  Як відбувається працевлаштування дитини – сироти? 

13.  Хто несе відповідальність за забезпечення дітям - сиротам права на житло? 

14.  Хто  і як інформує громадськість про проблеми дитини – сироти? 

15.  Які права має дитина – сирота? 

Далі ведучий пропонує учасникам завдання:  

- прочитати роздатковий матеріал (додаток 2) і знайти в ньому (помітити в тексті) ті 

відрізки, в яких міститься відповідь на певне запитання. Тривалість роботи – 20 хв. 

Після завершення даного етапу ведучий пропонує учасникам картки, на яких записані 

запитання (ті, що й на плакаті); на кожній по одному. Представники груп витягують 

картки, ведучий дає завдання: 

- підготувати коротку відповідь на запитання, яке зазначено на карточці. 

Тривалість роботи – 10 хв. 

Коли час  вичерпано, ведучий пропонує прокоментувати відповіді, починаючи з 

запитання №1…… 

Під час відповідей учасників, ведучий помічає інформацію на плакаті у вигляді «карти 

інформації» (або опорного конспекту). 

По закінченні ведучий проводить обговорення результатів. 

 Запитання для обговорення: 

 про що корисне ви дізнались під час виконання завдань? 

 як отримані знання допоможуть вам у самостійному житті? 

 

 VI. Підсумки третього заняття та модуля в цілому. (10 хв.) 

 Як ви розумієте поняття «правова культура»? 

 Які правові знання необхідно мати кожній молодій людині, щоб відчувати себе 

впевнено в житті?  Аргументуйте свої пропозиції! 

 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

до заняття  «ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

В цій частині пропонується одна з методик роботи із текстом – витяги із Законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України (і т.і.) 
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                                                                       Додаток  1 

УКРАЇНСЬКЕ 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС  ДИТИНИ 

Дитина — особа віком до 18 років. (Закон «Про громадянство України» від 18.01.2001, № 2235-ІІІ.) 

Дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не 

набуває прав повнолітньої раніше. 

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-ІІІ; Конвенція про права дитини, ратифікована 

Україною 27.02.1991.) 

Дитина — особа будь-якого громадянства, що не досягла 16 років і не має права самостійно 

вирішувати щодо місця свого постійного проживання за законодавством про місце її постійного 

проживання, про її громадянство чи за внутрішнім законодавством запитуваної держави. (Європейська 

конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 

від 20.05.1980.) 

Дитинство — період розвитку людини до досягнення повноліття. 

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-ІІІ.) 

Дитина, розлучена з сім'єю — особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває чи прибула на 

територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, або 

опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження біженців, або інших 

повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяли 

на себе відповідальність за виховання дитини. 

(Закон «Про біженців» від 21.06.2001, № 2557-ІІІ.) 

Дитина-біженець — дитина-іноземець (іноземний громадянин чи особа без громадянства), якій у 

порядку та на підставах, визначених Законом України «Про біженців», надано статус біженця. 

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-Ш.) 

Дитина-інвалід — дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, 

травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її 

нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.  

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-ІІІ.) 

Дитина-сирота — дитина, в якої померли чи загинули батьки. 

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-ІІІ.) 

Дитячий будинок сімейного типу — окрема сім'я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої 

особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

(Закон «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-ІІІ.) 

Дитячий будинок-інтернат — дитячий будинок-інтернат є соціально-медичною установою для 

постійного проживання дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, які потребують стороннього 

догляду, побутового і медичного обслуговування.  

(Мінсоцзахист, Наказ «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати для громадян 

похилого віку, інвалідів та дітей» від 01.04.1997, № 43.) 

ПРАВА ДИТИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Частина 2. Стаття 51 

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. 

Частина 3. Стаття 51 

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. 

Стаття 52 

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза 

ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на 

державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. 

                               ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 
(цивільне право регулює майнові та особисті немайнові права) 

Правоздатність — це право мати майно в особистій власності, право користування жилими 

приміщеннями та іншим майном, успадковувати і заповідати майно, обирати рід занять і місце проживання, 

мати права автора твору науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходу, раціоналізаторської пропозиції, 

промислового зразка, а також мати інші майнові та особисті немайнові права. 

Дієздатність — здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе 

цивільні обов'язки (цивільна дієздатність) виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після 

досягнення вісімнадцятирічного віку. 

Права дітей від 15 до 18 років 

Стаття 13. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років 

Неповнолітні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років вправі укладати угоди за згодою своїх 

батьків (усиновителів) або піклувальників. 
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Проте вони вправі самостійно учиняти дрібні побутові угоди. Вони також вправі самостійно 

розпоряджатися своєю заробітною платою (заробітком) або стипендією, здійснювати авторські або 

винахідницькі права на свої твори, винаходи, раціоналізаторські пропозиції і промислові зразки, права на 

свої відкриття, але при наявності достатніх підстав орган опіки і піклування може обмежити їх в праві 

самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою (заробітком) або стипендією. 

Неповнолітні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років несуть відповідальність за шкоду, заподіяну 

ними іншим особам, в порядку, передбаченому статтею 447 цього Кодексу. 

Стаття 447. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім віком від п'ятнадцяти до 

вісімнадцяти років 

Неповнолітній віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років відповідає за заподіяну ним шкоду на 

загальних підставах (статті 440, 445, 450 цього Кодексу). 

У випадках, коли у неповнолітнього віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років немає майна або 

заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, шкода у відповідній частині повинна бути 

відшкодована його батьками (усиновителями) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкода 

сталася не з їх вини. Цей їх обов'язок припиняється по досягненні тим, хто заподіяв шкоду, повноліття, а 

також в разі, коли у нього до досягнення повноліття з'явиться майно або заробіток, достатній для 

відшкодування шкоди. 

Права дітей до 15 років 

Стаття 14. Обсяг дієздатності неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років 

За неповнолітніх, які не досягай п'ятнадцяти років, угоди укладають від їх імені батьки (усиновителі) 

або опікун. Вони вправі учиняти лише дрібні побутові угоди. 

Частина 1. Стаття 48. Недійсність угоди, яка не відповідає вимогам закону 

Недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону, в тому числі ущемляє особисті або майнові 

права неповнолітніх дітей. 

Стаття 446. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг п'ятнадцяти років 

За шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг п'ятнадцяти років, відповідають його батьки 

(усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. 

Якщо неповнолітній, який не досяг п'ятнадцяти років, заподіє шкоду в той час, коли він перебував під 

наглядом учбового, виховального або лікувального закладу, вони несуть майнову відповідальність за шкоду, 

якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини. 

Частина 2. Стаття 452. Право регресу до винної особи 

Батьки (усиновителі), опікун або піклувальник, а також організації, зазначені в статтях 446 і 448 цього 

Кодексу, які відшкодували шкоду, заподіяну неповнолітнім або особою, визнаною недієздатною, не мають 

права регресу до цих осіб. 

Права дитини при спадкуванні 

Стаття 527. Особи, що можуть бути спадкоємцями 

Спадкоємцями можуть бути особи, що були живими на момент смерті спадкодавця, а також діти 

померлого, зачаті при його житті і народжені після його смерті. 

Стаття 528. Усунення від спадщини 

Не мають права стати спадкоємцями ні за законом, ні за заповітом особи, які навмисно позбавили 

життя спадкодавця або кого-небудь з спадкоємців або зробили замах на їх життя. 

Не мають права стати спадкоємцями за законом батьки після дітей, у відношенні яких вони позбавлені 

батьківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини, а також батьки і 

повнолітні діти, що злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по 

утриманню спадкодавця, якщо ці обставини підтверджені в судовому порядку. 

Стаття 529. Перша черга спадкоємців за законом 

При спадкоємстві за законом спадкоємцями першої черги є, в рівних частках, діти (у тому числі 

усиновлені), дружина і батьки (усиновителі) померлого. До числа спадкоємців першої черги належить також 

дитина померлого, яка народилася після його смерті. 

Стаття 532. Спадкоємство усиновленими і усиновителями 

Усиновлені та їх нащадки при спадкоємстві після смерті усиновителя або його родичів прирівнюються 

до дітей усиновителя та їх нащадків. Вони не успадковують за законом після смерті своїх батьків та інших 

кровних родичів по висхідній лінії, а також братів і сестер. 

Усиновителі та їх родичі при спадкоємстві після смерті усиновленого або його нащадків 

прирівнюються до батьків і інших кровних родичів усиновленого. Батьки усиновленого, його інші кровні 

родичі по висхідній лінії і його брати та сестри не одержують спадщини за законом після смерті 

усиновленого або його нащадків. 

Стаття 535. Право на обов'язкову частку в спадщині 

Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатні 

дружина, батьки (усиновителі) і утриманці померлого успадковують, незалежно від змісту заповіту, не 

менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом (обов'язкова частка). 

При визначенні розміру обов’язкової частки враховується і вартість спадкового майна, що складається з 

предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку. 

                       ПРАВА ДИТИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

(Цивільно-правовий Кодекс) 

Стаття 101. Цивільна процесуальна дієздатність 
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Неповнолітні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років можуть виступати в суді особисто як сторона 

лише в справах, що виникають з угод, які вони вправі згідно з законом укладати самостійно, та в справах 

про відшкодування заподіяної ними шкоди. Притягнення до участі в таких справах батьків, усиновителів 

або піклувальників неповнолітніх для подання їм допомоги залежить від суду. Якщо справа виникає з угоди, 

на укладення якої неповнолітнім потрібна згода батьків, усиновителів або піклувальників, суд повинен 

притягти останніх до участі в справі для захисту інтересів неповнолітніх. 

Права та охоронювані законом інтереси неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, а також 

громадян, визнаних недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства або обмежено дієздатними 

внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними засобами, захищають в суді їх законні пред-

ставники — батьки, усиновителі, опікуни чи піклувальники. 

Стаття 184. Порядок допиту неповнолітніх свідків 

Допит свідків, які не досягли п'ятнадцяти років, і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків від 

п'ятнадцяти до вісімнадцяти років обов'язково провадиться в присутності педагога або близьких для свідка 

осіб (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), якщо вони не заінтересовані у справі. 

Зазначені особи можуть з дозволу суду ставити свідкові запитання.  

У виняткових випадках, коли це необхідно для встановлення істини, на час допиту осіб, які не досягли 

повноліття, з залу судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь 

у справі. Після повернення цієї особи до залу судового засідання їй повідомляють про показання свідка, 

який не досяг повноліття, і надають можливість поставити запитання свідкові. 

Свідок, який не досяг шістнадцяти років, по закінченні його допиту видаляється з залу судового 

засідання, крім випадків, коли суд визнає за необхідну присутність цього свідка в залі судового засідання. 

ПРАВА ДИТИНИ В ШЛЮБНО-СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

(Сімейний Кодекс України) 

Стаття 28. Розмір часток кожного з подружжя при поділі спільного майна 

В разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, їх частки визнаються рівними. В 

окремих випадках суд може відступити від начала рівності часток подружжя, враховуючи інтереси 

неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу. 

Суд може визнати майно, нажите кожним із подружжя під час їх роздільного проживання при 

фактичному припиненні шлюбу, власністю кожного з них.                          

Стаття 50. Права дітей, які народились в недійсному шлюбі 

Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які народилися в такому шлюбі. Діти, зачаті або 

народжені в шлюбі, визнаному недійсним, мають ті ж права і обов'язки, що й діти, народжені в дійсному 

шлюбі.                           

Стаття 51. Підстави виникнення прав та обов'язків батьків і дітей                                                   

Взаємні права та обов'язки батьків і дітей ґрунтуються на походженні дітей, засвідченому у 

встановленому законом порядку.  

Стаття 57. Права і обов'язки дітей, походження яких встановлено за спільною заявою батьків або за 

рішенням суду       

Діти, походження яких встановлено за спільною заявою батьків або за рішенням суду,  мають ті ж 

права і обов'язки до батьків та їх родичів, що й діти, які народилися від осіб, перебувають у шлюбі. 

Стаття 59. Рівність прав і обов'язків батьків 

Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. 

Батьки користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей і у випадках, коли 

шлюб між ними розірвано. 

Стаття 60. Обов'язки батьків по захисту прав та інтересів  неповнолітніх дітей 

Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей лежить на батьках, які діють без особливих на те 

повноважень. В разі  одруження неповнолітніх (стаття 16 цього Кодексу) вони набувають дієздатності в 

повному обсязі з моменту одруження і здійснюють захист своїх прав самостійно.                  

Стаття 69. Забезпечення інтересів дітей при розгляді спорів про них 

При розгляді спорів про дітей у випадках, передбачених статтями 67 і 68 цього Кодексу, суд виходить з 

інтересів дітей і умов їх нормального розвитку та виховання. При цьому, якщо дитина досягла десяти років, 

суд повинен з'ясувати у неї, при кому з батьків вона бажає залишитися. Висловлене дитиною бажання не є 

обов'язковим для суду, якщо суд визнає, що залишення дитини при тому з батьків, на якого вона вказує, не 

відповідає її інтересам. 

При розгляді позову батьків про відібрання дітей від осіб, які удержують дітей у себе без законних на 

те підстав, суд не зв'язаний правом батьків, коли визнає, що передача їм дитини суперечить інтересам 

останньої. 

Якщо суд визнає, що ні батьки, ні треті особи не можуть забезпечити належного виховання дитини, він 

постановляє рішення про передачу дитини на опікування органів опіки і піклування. 

При розгляді спорів про дітей у суді наявність письмового висновку органів опіки і піклування про те, з 

ким із сторін повинна бути дитина, а також участь представника органів опіки і піклування та прокурора в 

судовому засіданні є обов'язковими. 

Позбавлення батьківських прав 

Майнові права батьків та дітей 

Частина 1. Стаття 77. Роздільність майна батьків і дітей 

За життя батьків діти не мають права на їх майно, так само як і батьки не мають права на майно дітей. 
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Стаття 78. Управління майном дітей 

Якщо у неповнолітніх є належне їм майно, батьки управляють ним як опікуни і піклувальники без 

спеціального на те призначення, але з додержанням відповідних правил про опіку і піклування. 

Стаття 79. Спільна власність батьків і дітей 

У разі виникнення спільної власності батьків і дітей правовідносини щодо цієї власності регулюються 

на загальних підставах Цивільним кодексом України. 

Аліментні обов'язки батьків і дітей 

Стаття 80. Обов'язок батьків утримувати своїх дітей 

Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які 

потребують матеріальної допомоги. При ухиленні батьків від цього обов'язку кошти на утримання дітей 

стягуються з них в судовому порядку. 

Стаття 81. Обов'язки дітей щодо батьків 

Діти зобов'язані піклуватися про батьків і подавати їм допомогу. 

Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є обов'язком їх повнолітніх дітей. 

Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в додаткових 

витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають 

за батьками, та ін.). 

Діти можуть бути звільнені від обов'язків щодо утримання своїх батьків і стягнення витрат по догляду 

за ними, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків. 

Стаття 82. Розмір аліментів, що стягуються з батьків на неповнолітніх дітей 

Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в розмірі: на одну дитину — чверті, на двох 

дітей — третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) батьків, але не менше 1/2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину, а з осіб, які працюють за контрактом в 

іноземних державах, — не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожну 

дитину. 

Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути зменшено судом, якщо у того з батьків, 

який зобов'язаний платити аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у встановленому 

цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а 

також у випадках, коли той з батьків, з якого стягуються аліменти, є інвалідом першої чи другої групи, або 

коли діти працюють і мають достатній заробіток, або з інших поважних причин. 

Суд вправі зменшити розмір аліментів або звільнити від їх сплати, якщо діти перебувають на повному 

утриманні держави або громадської організації. 

Права дітей у житловому законодавстві 

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами 

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення 

протягом шести місяців. 

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за 

заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору —судом. 

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад шість 

місяців у випадках: 

<...> 3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника 

— протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в 

будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. 

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилось, це 

житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування 

дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, 

опікуна чи піклувальника, в окремих випадках — до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та 

соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення 

строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

Стаття 114
1
. Виселення з дитячих будинків сімейного типу 

У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм 

жиле приміщення (стаття 46-1), а в разі відмови — підлягають виселенню з наданням їм іншого 

благоустроєного жилого приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей 

вони можуть бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення. 

ПРАВА ДІТЕЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягай на момент вчинення 

адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, 

застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних 

правопорушень, передбачених статтями 44 (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах); 51 

(дрібне розкрадання державного або колективного майна); 121—127 (транспортні проступки), частинами 
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першою і другою статті 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у 

стані сп'яніння), статтями 173 (дрібне хуліганство), 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого 

порядку), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), 

190—195 (проступки, пов'язані зі зброєю) цього Кодексу, вони підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 

правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 

185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу. 

Стаття 241. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх  

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти 

років можуть бути застосовані такі заходи впливу: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;        

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 

Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення 

Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 

<...> 4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення 

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 

<...> 3) втягнення неповнолітнього в правопорушення. 

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 

правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення. 

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративному стягненню 

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання 

стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була 

піддана адміністративному стягненню. 

Частина 1.2. Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду 

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума 

шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на 

неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її. 

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним 

правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства.                   

ПРАВА ДІТЕЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої 

тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше двох років або інше, більш м'яке покарання. 

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше п'яти років. 

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не 

більше десяти років. 

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад десять років або довічного позбавлення волі.                        

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна  відповідальність 

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 

шістнадцять років. 

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній 

відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115—117), посягання на життя державного чи 

громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи 

присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника 

особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави 

(статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 

350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 

350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення 

заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 

186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне 

знищення або пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 

399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), угон або захоплення 
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залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне 

заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296). 

Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання 

<...> 3) вчинення злочину неповнолітнім. 

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання 

<...> 6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в 

безпорадному стані; <...> 

9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням 

чи недоумством. 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

Розділ XV 

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру 

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих 

випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною 

другою статті 105 цього Кодексу. 

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд 

застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила 

суспільне небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього 

Кодексу. 

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів 

виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності. 

Стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі 

основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи;                             

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк. 

2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Стаття 99. Штраф 

Ї. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, 

на яке може бути звернене стягнення. 

2. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 

майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 100. Громадські та виправні роботи 

1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від 

тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи 

основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на 

день. 

2. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи 

на строк від двох місяців до одного року. 

3. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход 

держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків.      

Стаття 101. Арешт 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти 

років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб. 

Стаття 102. Позбавлення, валі на певний строк 

1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного 

віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, передбачених пунктом 5 частини 

третьої цієї статті, — більше п’ятнадцяти років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення 

волі, відбувають його у спеціальних виховних установах. 

2. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої 

тяжкості. 

3. Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому:                                 

1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості — на строк не більше двох років; 

2) за злочин середньої тяжкості — на строк не більше чотирьох років; 

3) за тяжкий злочин — на строк не більше семи років; 

4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років; 

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, — на строк до 

п'ятнадцяти років. 

Стаття 103. Призначення покарання         
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1. При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65—87 

цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші 

особливості особи неповнолітнього. 

2. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне 

покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати п’ятнадцяти років. 

Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням  

1. Звільнення ви відбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до 

статей 75—78 цього Кодексу; з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього 

лише у разі його засудження до позбавлення волі. 

3. Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років. 

4. У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на 

окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним 

виховної роботи. 

Стаття 105. Звільнення від покарання  із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом 

від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він 

на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання. 

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру: 

1) застереження;                                   

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; 

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного 

або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або 

заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків; 

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до 

його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах 

неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом. 

3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що 

передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 

та 3 частини другої цієї статті, встановлюється судом, який їх призначає. 

4. Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, 

передбаченому законом. 

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із 

закінченням строків давності 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням 

строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до 

статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності: 

1) два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; 

2) п'ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 

3) сім років — у разі вчинення тяжкого злочину; 

4) десять років —  у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання 

обвинувального вироку: 

1) два роки — у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при 

засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості; 

2) п'ять років —  у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, 

а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий 

злочин; 

3) сім років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п'яти років за 

тяжкий злочин; 

4) десять років — у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин. 

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

1. До осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти 

років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від 

тяжкості вчиненого злочину. 

2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений 

сумлінною поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє виправлення. 

3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за 

злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, після фактичного відбуття: 

1) не менше третини призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої або 

середньої тяжкості і за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний 

тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у 
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виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до 

вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за умисний 

особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі і була 

умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення не відбутої частини покарання та 

до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до 

позбавлення волі. 

4. До неповнолітніх заміна не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується. 

5. У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання, протягом не відбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за 

правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 

Стаття 108. Погашення та зняття судимості 

1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88—91 цього Кодексу з урахуванням 

положень, передбачених цією статтею.          

2. Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом 

одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття 

покарання не вчинять нового злочину; 

4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня 

відбуття покарання не вчинять нового злочину. 

3. Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у виді 

позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, за 

підставами, передбаченими в частині першій статті 91 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини 

строку погашення судимості, зазначеного в частині другій цієї статті.                                                     

ПРАВА ДИТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Стаття 6. Обставини, ще виключають провадження в кримінальній справі 

Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: 

<...> щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного 

віку. 

Стаття 7. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла 

віку, з якого можлива кримінальна відповідальність 

Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно небезпечне діяння вчинене особою у віці 

від одинадцяти років і до виповнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, виносить 

мотивовану постанову про закриття справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів ви-

ховного характеру. Справа разом з постановою направляється прокурору. 

Неповнолітньому, щодо якого винесено постанову, а також його батькам або особам, що їх замінюють, 

перед направленням справи прокурору надається можливість ознайомитись з усіма матеріалами справи, при 

цьому вони мають право користуватися послугами захисника.    

Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років суспільно 

небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене 

покарання у виді позбавлення волі понад п'ять років, необхідно у зв'язку з цим негайно ізолювати, то за 

постановою слідчого або органу дізнання за згодою прокурора за вмотивованим рішенням суду її може бути 

поміщено у приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб. Участь захисника у цьому разі 

забезпечується з моменту поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник. 

Слідчий, встановивши в кримінальній справі, що суспільно небезпечне діяння вчинене дитиною, яка 

досягла  одинадцятирічного віку, виносить постанову про закриття справи з додержанням вимог частини 

другої цієї статті, про що повідомляє прокурора і службу в справах неповнолітніх за місцем проживання 

дитини. 

Стаття 45. Обов'язкова участь захисника 

<:.>  при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру — з моменту 

першого допиту неповнолітнього або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника. 

Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка (на етапі слідства) 

Допит неповнолітнього свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого — віком до 

шістнадцяти років проводиться за правилами статті 167 цього Кодексу в присутності педагога, а при 

необхідності — лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього. 

До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при допиті, а також 

право викладати свої зауваження і з дозволу слідчого задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені 

свідкові законними представниками, педагогом або лікарем, і їх зауваження заносяться до протоколу. 

Слідчий вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до 

протоколу. 

Свідкові, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, 

але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він 

не попереджається. 
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Стаття 307. Допит неповнолітнього свідка (в суді) 

Допит неповнолітнього свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом суду — до шістнадцяти років 

проводиться в суді за правилами, зазначеними в статті 168 цього Кодексу.        

По закінченні допиту неповнолітній свідок видаляється із залу суду, крім випадків, коли суд з власної 

ініціативи або за клопотанням прокурора чи інших учасників судового розгляду і визнає присутність цього 

свідка в залі суду необхідною. 

У виняткових випадках, коли цього вимагають інтереси справи або безпека свідка, допит 

неповнолітнього свідка за ухвалою суду може бути у відсутності підсудного.               

Після повернення підсудного до залу суд зобов'язаний ознайомити його з показаннями свідка і надати 

йому можливість задавати питання свідкові, а також дати пояснення з приводу показань свідка.                                           

Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх            

Стаття 432. Порядок провадження в справах про злочини не повнолітніх                                               

Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх визначається загальними правилами цього 

Кодексу і, крім того статтями цієї глави.                                        

Положення цієї глави застосовуються в справах про злочини осіб, які на момент провадження в 

кримінальній справі не досягли вісімнадцятирічного віку.                          

Стаття 433. Обставини, що підлягають встановленню в справах про злочини неповнолітніх 

При провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи про злочини неповнолітнього, крім 

обставин, зазначених у статті 64 цього Кодексу, необхідно також з'ясувати: 

1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження); 

2) стан здоров'я та загального розвитку неповнолітнього. При наявності даних про розумову відсталість 

неповнолітнього, не пов'язану з душевним захворюванням, повинно бути також з'ясовано, чи міг він 

повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

3) характеристику особи неповнолітнього; 

4) умови життя та виховання неповнолітнього; 

5) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього; 

6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність; 

Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як свідки батьки неповнолітнього та інші 

особи, які можуть дати потрібні відомості, а також витребувані необхідні документи і проведені інші слідчі 

та судові дії. 

У необхідних випадках для встановлення стану, загального розвитку неповнолітнього, рівня його 

розумової відсталості та з'ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій 

мірі міг керувати ними, повинна бути проведена експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької 

психології (психолог, педагог) або зазначені питання можуть бути поставлені на вирішення експерта-

психіатра. 

Стаття 434. Затримання та взяття під варту неповнолітнього                          

Затримання та взяття під варту як запобіжний захід можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у 

виняткових випадках, коли це викликається тяжкістю злочину, у вчиненні якого він обвинувачується, при 

наявності підстав і в порядку, що встановлені статтями 106, 148, 150, 155 і 157 цього Кодексу. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього обов'язково сповіщаються його батьки чи особи, що 

їх замінюють. 

Стаття. 436. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації 

дитячої установи 

До неповнолітніх обвинувачених, крім запобіжних заходів, передбачених статтею 149 цього Кодексу, 

може застосовуватися передача їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які 

виховуються в дитячій установі — передача їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

Від батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи в цих випадках відбирається 

письмове зобов'язання про забезпечення ними належної поведінки неповнолітнього та його явки до 

слідчого, прокурора і суду. При цьому зазначені особи попереджаються про характер обвинувачення 

пред'явленого неповнолітньому, і про їх відповідальність в разі неявки його до слідчого, прокурора або до 

суду. 

При порушенні цього зобов'язання до батьків, опікунів і піклувальників може бути застосоване 

грошове стягнення в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в порядку, 

передбаченому статтею 153 цього Кодексу. 

Стаття 437. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого 

Неповнолітній обвинувачений викликається до слідчого прокурора чи до суду, як правило, через його 

батьків або інших законних представників. Інший порядок виклику допускається  лише у випадку, коли це 

обумовлюється обставинами справи. 

Неповнолітній, який перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця досудового 

ув'язнення. 

Стаття 438. Пред'явлення обвинувачення і допит неповнолітнього обвинуваченого 

Пред'явлення обвинувачення неповнолітньому та його допит провадяться за правилами, передбаченими 

статтями 140 141, 142 і 143 цього Кодексу, у присутності захисника. 

В разі, коли неповнолітній не досяг шістнадцяти років або якщо неповнолітнього визнано розумове 

відсталим, при пред'явленні йому обвинувачення та його допиті за розсудом слідчого чи прокурора або за 
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клопотанням захисника можуть бути присутні педагог або лікар, батьки чи інші законні представники 

неповнолітнього. 

Слідчий роз'яснює педагогу або лікарю, батькам чи іншим законним представникам неповнолітнього, 

які присутні при  пред'явленні обвинувачення та допиті, їх право задавати обвинуваченому запитання і 

викладати свої зауваження. 

Запитання, поставлені обвинуваченому згаданими особами та їх зауваження заносяться до протоколу 

допиту. Слідчій вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до 

протоколу.                       

Стаття 439. Виділення справи про злочин неповнолітнього і окреме провадження 

Якщо неповнолітній брав участь у  вчиненні злочину разом з дорослим, в кожному випадку повинна 

бути з'ясована можливість виділення справи про неповнолітнього в окреме провадження в стадії досудового 

слідства з додержанням вимог  статті 26 цього Кодексу. 

В разі, коли неповнолітній обвинувачений притягається до відповідальності в одній справі з дорослим, 

до нього застосовуються правила цієї глави. 

Стаття 440. Пред'явлення матеріалів справи неповнолітньому обвинуваченому 

Оголошення неповнолітньому обвинуваченому про закінчення досудового слідства і пред'явлення йому 

для ознайомлення матеріалів справи провадяться за правилами, передбаченими статтями 218, 219, 220, 221 і 

222 цього Кодексу, з участю захисника. 

При оголошенні неповнолітньому обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явленні йому 

матеріалів справи з дозволу слідчого може бути присутній законний представник неповнолітнього. 

Стаття 441. Участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому розгляді 

В судове засідання викликаються батьки або інші законні представники неповнолітнього підсудного. 

Законний представник підсудного має право заявляти відводи і клопотання, подавати докази, брати 

участь в дослідженні доказів. Зазначені права роз'яснюють законному представникові підсудного у 

підготовчій частині судового засідання. 

При необхідності допитати батьків або інших законних представників неповнолітнього як свідків суд 

заслуховує їх показання. Законні представники підсудного перебувають в залі судового засідання протягом 

всього судового розгляду. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника в судовому засіданні може завдати шкоди 

інтересам неповнолітнього підсудного, суд вправі своєю мотивованою ухвалою обмежити участь законного 

представника в тій чи іншій частині судового засідання або усунути його від участі в судовому розгляді і 

допустити замість нього іншого законного представника неповнолітнього підсудного. 

Неявка законного представника підсудного не зупиняє розгляд справи, якщо суд не визнає його участь 

необхідною. 

Стаття 442. Участь у судовому розгляді представників служби у справах неповнолітніх та міліції у 

справах неповнолітніх 

Про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд повідомляє службу у справах неповнолітніх та 

міліцію у справах неповнолітніх. Суд вправі викликати в судове засідання представників служби у справах 

неповнолітніх та міліції у справах неповнолітніх. 

Представник служби у справах неповнолітніх і у судовому засіданні вправі заявляти клопотання, 

ставити запитання підсудному, його законним представникам, потерпілому, свідкам, експертові і 

спеціалістові, висловлювати думку з приводу найбільш доцільної форми перевиховання підсудного. 

Зазначені права роз'яснюються представникові служби у справах неповнолітніх у підготовчій частині 

судового засідання. 

Представник міліції у справах неповнолітніх має прав бути присутнім у залі судового засідання і з 

дозволу суду дає пояснення. 

Названі в цій статті особи у необхідних випадках можуть бути допитані як свідки. 

Стаття 443. Участь у судовому розгляді представників  підприємств,  установ і організацій 

Про час і місце розгляду справи неповнолітнього суд повідомляє підприємство, установу та 

організацію, в яких навчався чи працював неповнолітній, а в разі потреби й інші організації. Суд вправі 

викликати в судове засідання представників цих організацій, а також представників громадських організацій 

за місцем роботи батьків, опікуна або піклувальника підсудного. 

Представники зазначених організацій мають право бути присутніми в залі судового засідання і з 

дозволу суду дають пояснення. В необхідних випадках вони можуть бути допитані як свідки. 

Стаття 444. Видалення неповнолітнього підсудного з залу судового засідання                                           

Суд, вислухавши думку захисника і законного представника підсудного та прокурора, вправі своєю 

ухвалою видалити неповнолітнього з залу судового засідання на час дослідження обставин, що можуть 

негативно вплинути на неповнолітнього. Якщо обставини, які досліджувалися у відсутності 

неповнолітнього підсудного, пов'язані з його обвинуваченням, головуючий повідомляє про них підсудного 

після повернення його до залу судового засідання. 

Стаття 445. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку                                             

При постановленні вироку, крім питань, зазначених у статті 324 цього Кодексу, суд зобов'язаний в разі 

звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням чи застосування до нього покарання, 

не зв'язаного з позбавленням волі, обговорити питання про необхідність призначення неповнолітньому 

громадського вихователя.                      

Стаття 446. Зміст вироку              
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У вироку в справі неповнолітнього, крім даних, передбачених статтями 333, 334 і 335 цього Кодексу, 

повинно бути зазначено: 

у мотивувальній частині — підстави, з яких суд вважає необхідним призначення громадського 

вихователя; 

у резолютивній частині — про необхідність призначення громадського вихователя у випадках 

застосування покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, або звільнення від покарання з випробуванням 

відповідно до статті 104 Кримінального кодексу України. 

Стаття 447. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру 

Коли суд при розгляді кримінальної справи, що надійшла з обвинувальним висновком, прийде до 

висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої або середньої 

тяжкості, він виносить ухвалу, а суддя — постанову про закриття кримінальної справи і вирішує питання 

про застосування до неповнолітнього одного з примусових заходів виховного характеру, передбачених 

частиною другою статті 105 Кримінального кодексу України. 

Справу, що надійшла до суду від прокурора в порядку, передбаченому статтею 73 або 9 цього Кодексу, 

народний суддя або голова суду, якщо він згоден з рішенням, прийнятим слідчим або прокурором, 

призначає до розгляду в судовому засіданні у строк не пізніше десяти днів, а в разі незгоди — повертає 

прокурору мотивованою постановою. 

Розгляд справ, зазначених у частині другій цієї статті, провадиться у відкритому судовому засіданні з 

обов'язковою участю прокурора і захисника. При цьому заслуховуються пояснення неповнолітнього, його 

законного представника, перевіряються докази, які доводять або спростовують вчинення даною особою 

суспільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обставини, які мають істотне значення для 

вирішення питання про застосування примусового заходу виховного характеру. Під час розгляду справи 

ведеться протокол судового засідання. Після закінчення судової перевірки справи свої думки висловлюють 

прокурор, потім захисник. 

В разі наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка підлягає за ухвалою суду направленню до 

спеціального навчально-виховного закладу, буде займатися протиправною діяльністю, а також з метою 

забезпечення виконання своєї ухвали суд вправі тимчасово, строком до 30 діб, помістити цю особу у 

приймальник-розподільник для неповнолітніх, який доставляє її до спеціального навчально-виховного 

закладу. 

Стаття 448. Питання, які підлягають вирішенню судом по справах про застосування примусових 

заходів виховного характеру 

Заслухавши у судовому засіданні думки прокурора і захисника щодо справи, яка надійшла згідно із 

пунктом 1 статті 23 цього Кодексу, суд виходить у нарадчу кімнату для винесення ухвали або постанови, де 

вирішує такі питання: 

1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, з приводу якого провадилося досудове слідство; 

2) чи винна у цьому діянні особа, щодо якої розглядається справа; 

3) який саме примусовий захід виховного характеру, з передбачених частиною другою статті 105 

Кримінального кодексу  України, має бути застосовано до цієї особи                                                                      

 Додаток 2 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  

               позбавлених батьківського піклування  

 

     Цей Закон визначає правові,  організаційні,  соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт 

та дітей,  позбавлених батьківського  піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною 

законодавства про охорону дитинства. 

Стаття 1. Визначення термінів  

Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

     Законодавство України   про  соціальний  захист  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, 

складається з Конституції України,   цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють 

правовідносини, пов'язані з наданням   матеріальної,   соціальної   та    правової    допомоги дітям-сиротам,  

дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  а також  особам  із  числа   дітей-сиріт   та   дітей,   

позбавлених батьківського піклування.  

Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб із їх числа 

Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також осіб із їх числа 

Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування  

Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  

Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб  із їх числа 
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Закону України "Про прожитковий мінімум" .  

     Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення  є  однаковими  для  всіх   

дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  а також осіб із їх числа, незалежно  від 

форми їх влаштування та утримання, затверджуються відповідно до законодавства. 

Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб із їх числа  

Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади стосовно соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа  

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах   сім'ї,  дітей   та   молоді   

здійснює  координацію  та методологічне  забезпечення  діяльності центральних  та  місцевих органів  

виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування стосовно   соціального  захисту  дітей-сиріт,  дітей,  

позбавлених  

батьківського піклування,  осіб із їх числа,  а  також  забезпечує додержання законодавства щодо 

встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми,  позбавленими батьківського піклування, їх  

усиновлення,  застосування  інших передбачених законодавством форм влаштування дітей. 

Стаття 11. Органи опіки та піклування  

Стаття 12. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування  

Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів  

Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування  

Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  осіб із їх числа 

Стаття 18. Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів  

Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського  піклування, до праці та професійного самовизначення  

Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа  

Стаття 24. Заходи додаткового матеріального забезпечення  

Стаття 25. Порядок відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснення їм інших виплат  

Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, а також осіб із їх 

числа  

Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб із їх числа, які є інвалідами      

Стаття 28. Влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах  

Стаття 29. Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Стаття 30. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів  

Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб 

із їх числа на житло 

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

житлом  

Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  

піклування, а  також  осіб із їх числа 

Стаття 35. Державна статистична звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

Стаття 36. Підготовка спеціалістів для робот з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування  

Стаття 37. Забезпечення виховання правової культури дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 

піклування  
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