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ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті здійснено комплексний аналіз факторів, що здійснюють вплив на процес
реалізації прав людини в Україні, висвітлено уніфікований підхід до класифікації правових норм, що здійснюють права та свободи людини, а також проблеми та перспективи
розвитку.
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Постановка проблеми. Проблема забезпечення прав людини наприкінці XX – на початку ХХІ століття стала однією з найбільш актуальних проблем людства та має складні
внутрішньодержавні й міжнародні аспекти прояву.
Ця проблема тісно пов’язана з недостатнім рівнем дотримання закріплених у
Конституції України прав і свобод особи з боку держави, що знаходить свій прояв як у
певних труднощах реалізації деяких з них (передусім це стосується соціально-економічних прав), так і в недостатньому рівні їх захищеності від правопорушень.
Під конституційно-правовим статусом особи слід розуміти закріплену в Конституції
систему взаємовідносин між особою та державою, що включає в себе такі складові елементи, як конституційні права, свободи та обов’язки, основні принципи конституційноправового статусу особи, що є закріпленим у Конституції, громадянство.
Прийняття Конституції України стало важливим кроком у нормативній регламентації
Парламентом України основних прав і свобод громадян. Сучасне конституційне законодавство України в частині закріплення прав та свобод громадян відповідає міжнародноправовим стандартам прав людини, Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948
року, Міжнародному пакту про громадянські та політичні права від 19 грудня 1966 року,
Міжнародному пакту про економічні, культурні й соціальні права від 19 грудня 1966 року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем прав людини в Україні
займались такі науковці як О. В. Батанов, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, П. М. Рабінович,
В. Я. Тацій, В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемчушенко, однак уніфікованого підходу щодо системи прав людини в Україні здійснено не було.
Актуальність даної статті обумовлена також і тим, що в науці відомі результати досліджень прав людини в Україні, що, безмовно, має важливе значення, однак не відображає
повну картину комплексного характеру.
Отже, метою даної статті є визначення прав людини, що виступають як специфічна
глобальна проблема, вирішення якої залежить від кожної держави, від якості конституційної регламентації та конституційного регулювання суспільних відносин. Ця проблема
займає важливе місце в «каталозі» проблем людства, що повинні бути вирішеними.
Виклад основного матеріалу. «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» – таким
твердженням починається ст. 3 Конституції України. Тим самим на найвищому конституційному рівні закріплюється та проголошується якісно новий підхід до розуміння взаємовідносин держави й особистості, що модифікує нові взаємовідносини між зазначеними
суб’єктами, в яких на перше місце висувається людина, а не держава.
Конституція України передбачає, що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і напрями діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком дер© О. В. Прієшкіна, 2017
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жави» (ст. 3). Слід мати на увазі, що фактично з цієї статті розпочинається виклад офіційно проголошеної Українською державою та закладеної в Конституції філософії прав
людини. Ця стаття виступає як базисна, фундаментальна стаття, яка характеризує самі
підвалини того суспільного і державного ладу, що закріплюється в Конституції. Вона є
нормативно-юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільного
і державного життя в Україні.
Завершується ст. 3 Конституції положенням, наголошуючи на тому, що «утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Це положення, як, до
речі, й попередні, є принциповою новелою у вітчизняному конституціоналізмі. Тут потребують роз’яснення два поняття: «утвердження» і «забезпечення» (прав і свобод людини),
які не є тотожними.
Утвердження прав і свобод людини – це їх визнання державою, що в контексті реалізації може здійснюватись різними засобами, шляхом відповідних дій держави, її органів
і посадових осіб, наприклад виголошенням у деклараціях, заявах, закріпленням прав людини в Конституції, інших законах, участю в підготовці і прийнятті міжнародних документів щодо прав людини шляхом приєднання до відповідних міжнародних договорів, їх
ратифікації. Забезпечення же прав і свобод людини – це створення відповідних умов для
здійснення прав і свобод людини, що включає такі три телеологічні домінанти (цілеспрямовані напрями) державної діяльності: 1) сприяння реалізації прав і свобод людини (шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій); 2) охорона прав
і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних, для запобігання правопорушенням); 3) захист прав і свобод людини (у разі їх порушення з боку будь-якого суб’єкта).
Враховуючи викладене вище, можна дійти висновку, що такий напрям діяльності сучасної України, як утвердження і забезпечення прав і свобод людини, є головною функцією Української держави.
Права і свободи людини і громадянина, що закріплені в чинній Конституції України,
не є вичерпними, тобто в майбутньому система прав і свобод може бути розширена і вдосконалена.
Проголошення на конституційному рівні захисту прав і свобод людини як вищої соціальної цінності означає кореспондуючий обов’язок держави утворювати спеціальні установи з охорони таких прав і свобод: суди, органи охорони громадського порядку, прокуратуру, інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, визначити основи їхнього
правового статусу в Конституції України, інших нормативно-правових актах.
Обов’язок держави забезпечувати права людини і громадянина виступає як головна
телеологічна домінанта Конституції, і в цьому перш за все виявляється її могутній демократичний та гуманістичний потенціал. Положення Конституції про те, що «конституційні
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані» (ст. 22), що вони захищаються
судом (ст. 55) свідчить про те, що за державою закріплюється її обов’язок різними правовими заходами забезпечити захист прав і свобод, здійснювати нормативне регулювання в
даній важливій сфері відносин. Виключно законами України визначаються права і свободи
людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, права корінних народів і національних
меншин (пп. 1, 3 ст. 92). Гарантом прав і свобод людини і громадянина виступає Президент
України (ст. 102), обов’язок вживати заходів щодо їх забезпечення покладений на Кабінет
Міністрів України (п. 2 ст. 116). Правозахисна функція виступає головною в діяльності
судової влади, а місцеві державні адміністрації на відповідній території зобов’язані забезпечувати законність і правопорядок, дотримання прав і свобод громадян (п. 2 ст. 119).
Варто відзначити, що положення ст. 3 Конституції України деталізуються в численних
статтях її Розділу II «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина», норми якого не
можна розглядати поза зв’язком із принципом визнання людини, її прав і свобод як найвищої цінності, і, звичайно, не можна вносити в них зміни та доповнення, які суперечать
даному принципу.
Слід зауважити, що за роки незалежності в нашій державі утворена досить задовільна
законодавча база по правах людини і громадянина. Перш за все, як відмічалось вище, у
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цих прав є чіткі конституційні гарантії, а також був прийнятий цілий ряд законодавчих
актів, які безпосередньо стосуються цієї сфери. Серед законодавчих актів, що є найбільш
важливими в зазначеній сфері, слід назвати такі: Закони України «Про громадянство в
Україні» (нова редакція), «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», «Про
імміграцію», «Про біженців», «Про мови в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних
репресій», «Про приєднання України до Конвенції ООН про статус біженців і Протоколу
про статус біженців» тощо [1].
Таким чином, кожний із вище перелічених законів відповідно сприяє забезпеченню
соціальних стандартів і гарантій, є адекватним вимогам світового співтовариства щодо
забезпечення захисту прав людини і громадянина.
Слід відмітити, що незважаючи на те, що в Україні прийнято демократичне законодавство у сфері прав і свобод людини, однак в умовах соціально-економічної і політичної
кризи, падіння культури і моралі є відсутніми ефективні механізми захисту цих прав, що
призводить до їх масових і систематичних порушень, а іноді просто до неможливості їх
реалізації. Для побудови в Україні демократичної правової держави суттєве значення має
боротьба з правовим нігілізмом, з правовим інфантилізмом, феноменом переродження
правосвідомості, який одержує свій прояв, насамперед, у злочинності [2]. Всі ці форми
деформації правосвідомості не сприяють становленню демократичної правової культури,
зорієнтованої на цінності конституціоналізму. Особливе значення тут має викорінення організованої злочинності, корупції, які суттєво підривають віру громадян у право і закон,
здатність влади навести у країні правопорядок. Розвиток тіньової економіки, беззаконня,
правове свавілля – це суттєві чинники розвитку правового нігілізму, інших форм деформації правосвідомості, з якими необхідно рішуче боротися на основі чітко визначеної державної політики у сфері правового виховання і юридичної освіти населення, наведення
порядку в усіх сферах суспільного життя.
Водночас варто наголосити, що Конституція України закріпила якісно нову систему
прав і свобод людини і громадянина, в яку включено відповідні положення міжнародноправових актів, які безпосередньо торкаються прав і свобод громадянина та які містять
відповідні зобов’язання держав-учасниць щодо визнання, легалізації, гарантування реалізації, а також охорони і захисту таких прав і свобод з боку держави та її інституцій. Слід зазначити, що Конституція України розширила відповідний «каталог» прав і свобод людини
та громадянина. Замість соціально-економічних, політичних і громадянських прав і свобод,
які знайшли своє відображення в радянській конституції – Конституції УРСР 1978 року,
Конституція України 1996 року закріпила громадянські (особистісні), політичні, соціальні,
економічні, культурні, інформаційні, екологічні права і свободи людини і громадянина. Це
означає, що Конституція України не обмежилась імплементацією міжнародно-правових
актів і норм з питань прав і свобод людини, але й суттєво розширила їх склад та проголосила, зокрема, екологічні та інформаційні права. Крім того, Конституція істотно збагатила
зміст значної частини прав і свобод та посилила гарантії їх практичної реалізації. Зокрема,
до громадянських прав і свобод людини, які визнані основними, пріоритетними, належать
такі права і свободи, як право на життя (ст. 27), право на повагу до своєї гідності (ст. 28),
право на свободу й особисту недоторканість (ст. 29), право на недоторканість житла (ст.
30), таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.
31), право на невтручання в особисте й сімейне життя (ст. 32).
Слід відмітити зміни в змісті деяких із цих прав і свобод, зокрема прав і свобод на
особисту недоторканість, а також на недоторканість житла. Так, у ст. 30 Конституції закріплюється, що «кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше
як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла
чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку». Системний аналіз відповідних положень Конституції УРСР 1978 року та чинної Конституції України свідчить,
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що раніше це право торкалося тільки житла і не поширювалося на садибу, тобто на інші
володіння особи [3].
До пріоритетних прав і свобод Конституція України віднесла й політичні права і свободи, які істотно збільшилися в кількості. Згідно з чинною Конституцією систему політичних прав і свобод громадянина в Україні складають: право на свободу об’єднання в політичні партії і громадські організації (ст. 36); право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати та бути обраним
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38); право збиратися
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
(ст. 39); право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових
і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк (ст. 40).
До системи основних економічних прав вперше було додано право приватної власності, тобто право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами
своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41); право на підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом (ст. 42); право користуватися об’єктами суспільної власності –
державної, комунальної, власності народу (ст. ст. 13, 41). Істотні зміни зазнала і система
соціальних прав, зокрема наряду з традиційними правами – правом на працю (ст. 43); на
відпочинок (ст. 45); правом на соціальний захист (ст. 46); на житло (ст. 47); правом на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування (ст. 49) – до основних соціальних
прав віднесено право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст.
44); право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48) тощо.
До культурних прав і свобод людини і громадянина належить право на освіту (ст. 53);
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54).
Як нормативно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина, Конституція
України передбачає складний комплекс відповідних загальних нормативів, що, перш за все,
складається з норм-принципів (ст.ст. 21-26, 58-63), обов’язків (ст.ст. 5-68), процесуальних
норм. Організаційно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина передбачають відповідні дії державних інституцій – Президента держави, Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини, судів, органів прокуратури, органів виконавчої влади, що
здійснюються у відповідних організаційно-правових та процесуально-правових формах.
Після використання всіх національних засобів правового захисту кожен має право
звернутися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові органи або відповідні органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ч. 4 ст. 55
Конституції України).
Найважливішим міжнародно-правовим актом регіонального характеру про права людини є Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яка була
прийнята в Римі (Італія) в рамках Ради Європи 4 листопада 1950 року (Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 р. [4]). Саме в ній закріплено комплекс основних прав
і свобод людини, кримінально-процесуальні гарантії їх дотримання та реалізації. Для захисту цих прав і свобод заснований Європейський Суд з прав людини, юрисдикція якого
поширюється на всі ці справи і рішення якого є обов’язковими для всіх держав-учасниць
Конвенції.
Існують й інші міжнародно-правові акти регіонального характеру про права людини:
Європейська соціальна хартія (1961 р.), Європейська конвенція про запобігання тортурам
та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (1987 р.).
Важливим каналом затвердження прав і свобод людини і громадянина в європейському регіоні та на пострадянському просторі є діяльність Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
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Водночас слід зауважити, що основні права й обов’язки можуть класифікуватися на
основні (участь у керівництві суспільними ділами) і додаткові (виборче право), а також
розрізняють загальні права і свободи, що стосуються всіх громадян (право на працю), а в
інших – тільки певних (окремих) груп громадян (жінок, дітей). Крім того, виділяють права
і свободи індивіда (рівноправ’я), свободи груп індивідів (право об’єднань), свободу думки або висловлювань (свобода слова), реальні свободи (право на працю), нове покоління
прав, пов’язаних з науково-технічною революцією, тощо.
І нарешті, права і свободи людини і громадянина можуть бути згруповані за сферами
життєдіяльності індивіда. Така класифікація уявляється особливо важливою, бо вона показує межі охорони прав людини і громадянина в різних життєвих ситуаціях. Критерієм
тут є однорідність матеріального захисту прав, свобод і обов’язків та однотипність норм,
що їх закріплюють. За цією класифікацією в Конституції України виділяють основні групи
прав і свобод та одну групу обов’язків, які ми розглядали раніше.
Таким чином, конституційні права і свободи – це встановлені Українською державою,
закріплені в її Конституції та інших законодавчих актах певні можливості, які дозволяють
кожному громадянинові обирати відповідний вид своєї поведінки, користуватися політичними, соціально-економічними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в
суспільних інтересах.
Конституційні права людини і громадянина – це певні можливості суб’єкта конституційно-правових відносин, що існують та функціонують відповідно до рівня розвитку
громадянського суспільства й держави.
Конституційні свободи людини і громадянина – це спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів та телеологічних настанов.
Конституційні обов’язки людини і громадянина – це міра обов’язкової поведінки, якої
кожний повинен дотримуватися для забезпечення нормального функціонування інших
суб’єктів громадянського суспільства.
Водночас слід зауважити, що права людини виступають як специфічна глобальна проблема, вирішення якої залежить від кожної держави, від якості конституційної регламентації та конституційного регулювання суспільних відносин. Ця проблема займає важливе
місце в «каталозі» проблем людства, що повинні бути вирішеними, бо пов’язані з фактичним виживанням людської цивілізації, де є такі самі проблеми, як міжнародний тероризм,
розповсюдження дуже небезпечних захворювань (СНІД, рак) тощо.
Права людини були, є й будуть відображенням різноманітних процесів, що відбуваються в суспільстві та природі, відображенням різноманітних інтересів, потреб людей, які
виникають у зв’язку з цими процесами [5]. І якщо донедавна ці потреби стосувалися лише
соціального, у широкому розумінні, боку життя людей, то в останні десятиріччя вони виражають також і зміни, що відбуваються у зв’язку з активним впливом людини на навколишнє природне середовище і на природу самої людини.
У зв’язку з цим один із напрямів розвитку каталогу прав людини може бути пов’язаний
із новими революційними відкриттями і досягненнями в практичній медицині та в біології,
що стосуються самої природи людини як біологічної істоти, – це і трансплантація органів,
і штучне запліднення, і вирішення проблем евтаназії та клонування, існування та використання генетично модифікованих (трансгенних) продуктів тощо. Винахід та використання
цих відкриттів, що вторгаються «у свята святих» – природу самої людини, викликає масу
питань, потребує їх критичного осмислення, вироблення не тільки етичних, але й правових
критеріїв [6].
Разом з тим проблем у практичній реалізації прав особистості більш ніж достатньо.
Як справедливо відмічає український вчений Ю. Шемшученко, «громадянське суспільство
стає базисом демократичної держави тільки тоді, коли його інтереси й інтереси держави не
протиставляються. Демократична держава повинна знімати суперечності, які виникають
між нею і суспільством. З іншого боку, у процесі діяльності політичних партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації інтереси громадянського суспільства повинні
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трансформуватися в інтереси держави. У разі протиставлення інтересів держави і суспільства останнє може перетворитись на руйнівний і дестабілізуючий фактор» [7].
Реалізація на практиці конституційного правоположення про права людини як найвищої соціальної цінності передбачає стійкий економічний розвиток країни, наявність чіткої
державної політики, яка є зорієнтованою на забезпечення прав і свобод людини. Світова
практика свідчить, що перехідні періоди в розвитку держави і державності завжди були
нестабільними, відрізнялись суперечністю громадських позицій і світоглядних орієнтирів.
Саме в цих умовах порушення прав людини в Україні має системний характер та набуває
ознак соціальної катастрофи. Реальне зменшення заробітної плати, охоплення бідністю
широких верств населення, наявність пенсійного забезпечення, яке є нижчим, ніж встановлений рівень малозабезпеченості, все більша комерціалізація здійснення таких життєво
важливих конституційних прав, як охорона здоров’я та освіта, масові порушення виборчого права – є яркими свідоцтвами тотального порушення прав людини [8].
У зв’язку з тим, що держава не забезпечує достатньою мірою реалізацію прав і свобод
громадян, зростає їхня недовіра до держави і посилюється відчуження від влади. Такий
стан речей є причиною суспільної апатії, яка викликана байдужістю, безвідповідальністю
відповідних владних структур, дискримінацією і дискредитацією демократичних цінностей у суспільстві, що неодноразово відмічали соціологи в процесі аналізу настроїв у суспільстві. Кризовий стан економіки України породжує соціальну анемію вельми значної
частини населення, веде до різкої соціальної диференціації. На забезпечення прав людини
негативно впливає також жорстке протистояння політичних сил, які підривають стабільність суспільства, стабільність конституційного ладу, а низький рівень правової культури
посадових осіб і громадян, падіння моральних цінностей – не є оптимальним фоном для
забезпечення прав людини і громадянина.
Таким чином, нині реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем
української дійсності. Він виступає важливішим завданням не тільки функціонування, а й
існування української державності. Тому слід мати на увазі, що забезпечити дотримання
прав людини в Україні можливо тільки за допомогою ефективного реформування системи
влади та дотримання комплексного підходу до забезпечення прав людини як з боку держави, так і громадянського суспільства.
Резюмуючи викладене, наголосимо, що питання, пов’язані з проблематикою прав людини, у Конституції України займають важливе місце та мають найактуальніше значення,
а їх практичне вирішення допоможе забезпечити відповідну практику, наповнити її демократичним змістом. Перспектива розвитку такої політики в нашому суспільстві й у нашій
державі багато в чому буде визначати реальність нормативного застосування, реальність
самої Конституції [8].
Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган держави, здійснює захист прав
і свобод людини і громадянина через законотворчу діяльність, через організацію спеціальних парламентських слухань, де обговорюються перспективні плани законодавчої діяльності по профільних проблемах, здійснення контрольних функцій за діяльністю правоохоронних органів і місцевих державних адміністрацій у сфері прав людини.
На нашу думку, дуже важливим у діяльності відповідних міністерств, державних комітетів, відомств у профільній сфері є активізація їхньої роботи у справі інформування населення по правах людини, проведення наполегливої роботи задля того, щоб весь комплекс
питань про сфери законодавчого забезпечення, практичної реалізації і захисту прав людини і громадянина ставав більш доступним для ознайомлення та вивчення всіма членами
суспільства. Лише відкритість і гласність у цій сфері можуть стати запорукою і дієвим
фактором утвердження в Україні дійсно правової демократичної держави, в якій реально
будуть забезпечуватися права і свободи громадян.
На основі здійсненого аналізу існуючої в Україні системи гарантій прав і свобод особи можна дійти висновку про практично необмежене коло засобів захисту прав і свобод
людини і громадянина з боку держави та інституцій громадянського суспільства, але, з
іншого боку, існує проблема незадовільної гарантованості практичної реалізації охорони
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і захисту окремих прав і свобод особи. Насамперед, це стосується соціально-економічних
прав і свобод, закріплених і гарантованих чинною Конституцією України.
Слід констатувати, що поки вони фактично мають більше декларативний, ніж реальний характер, переважно проголошені, аніж гарантовані. Важливою причиною наявних
проблем у галузі реалізації прав і свобод є те, що юридичні норми, які стосуються прав і
свобод особи, об’єктивно не відповідають фактичним соціальним можливостям, які вони
опосередковують. Через економічні проблеми держава фактично не спроможна забезпечити і гарантувати всім громадянам більшість проголошених у Конституції соціальних і
економічних прав і свобод.
Іншою, не менш важливою проблемою є недоліки в самому законодавстві: недостатньо розроблені юридичні механізми реалізації і захисту тих чи інших прав і свобод, між
ними існують певні внутрішні суперечності. Наприклад, чинне законодавство України
про місцеве самоврядування потребує суттєвого вдосконалення з метою забезпечення пріоритетності прав людини і громадянина в організації і діяльності органів місцевого самоврядування; розширення кола суб’єктів права на участь у місцевому самоврядуванні;
розбудови повноважень органів місцевого самоврядування у фінансово-бюджетній сфері,
дійсної реалізації принципу формування державного бюджету «знизу», збільшення долі
місцевих бюджетів у консолідованому загальнодержавному бюджеті з метою зміцнення
матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування. Цьому сприятиме закріплення та
розширення повноважень місцевого самоврядування у сфері розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва, працевлаштування місцевих жителів. Потребує також
вирішення й питання створення системи органів адміністративної юстиції для правового
захисту місцевого самоврядування, прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах
державотворення. Тільки вирішивши ці проблеми, ми наблизимося до побудови правової
держави, в якій права і свободи особи дійсно виступають головним напрямом її функціонування.
Висновки і пропозиції. Таким чином, в основу Конституції України закладено принципово нові правові парадигми зовнішньої і внутрішньої державної політики України,
що спрямовані на утвердження й забезпечення прав і свобод людини і громадянина. А це
об’єктивно вимагає істотної переорієнтації та модифікації всієї національної правової системи.
Необхідно вважати й те, що нині в Україні набуває поширення теорія визнання людської гідності, яка є інтегративною властивістю природи людини та виступає як один з
інституційних джерел її основних прав. У зв’язку з цим у загальній теорії права сформульовано антропогенну інтерпретацію людської гідності, поняття якої визначається як самоцінність людини як унікальної родової біосоціальної істоти [9]. На наш погляд, зазначені
доктринальні позиції у ближній перспективі вимагатимуть відповідної нормативно-правової і навіть конституційної регламентації.
Держава має визнавати людину найвищою соціальною цінністю, легалізувати, легітимізувати, охороняти, захищати її права і свободи, гарантувати їх реальне здійснення. Вона
повинна створювати для неї всі необхідні умови для гідної праці, надавати соціальну допомогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
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Резюме
В статье осуществлен комплексный анализ факторов, оказывающих влияние на
процесс реализации прав человека в Украине, освещён унифицированный подход к
классификации правовых норм, осуществляющих права и свободы человека, а также
проблемы и перспективы развития.
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HUMAN RIGHTS IN UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Summary
The article presents a comprehensive analysis of the factors influencing the process of
realization of human rights in Ukraine, lit a unified approach to the classification of legal
norms, exercising the rights and freedoms of the individual, as well as problems and prospects
of development.
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