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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ 

ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 
 

Основним завданням кожної розвиненої держави є забезпечення осно-
воположних прав і свобод на достойному рівні. Права і свободи нормативно 
забезпечені за умови дії в країні розвинутої системи юридичного регулюван-
ня, що підтримує принципи особистої свободи. Ця система сама по собі є 
нормативною гарантією, якщо вона не є суперечливою, виступає узгодженою 
та доступною. Перед українським суспільством та державою у сьогоденні 
гостро стоять питання належного забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина. Ця система, яка має бути побудована на таких загальнолюдських 
цінностях, як рівність, соціальна справедливість, гуманізм. Системний аналіз 
забезпечення прав і свобод людини може стосуватися і повинен характери-
зувати безпосередню дію Конституції, дотримання та забезпечення рівності 
прав і свобод людини.  

У ст. 1 Загальної декларації прав людини визначено, що «всі люди 
народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах» [1]. Саме питан-
ня «рівності», яке було предметом багатьох наукових дискусій і полеміки, 
може розглядатися з багатьох точок зору. Принаймні, у нашому суспільстві 
сьогодні найважливішими вимірами є хоча б відносна рівність матеріальних 
благ в умовах існування, тобто «економічна рівність» і рівність усіх перед 
законом, рівність у процедурах, тобто «юридична рівність».  

Формування будь-якої демократичної держави неможливе без визна-
чення проблеми конституційного закріплення основ взаємодії держави та 
особи, що проживає у ній, чіткого упорядкування законодавства та організа-
ції належного практичного гарантування прав і свобод людини – усі ці ком-
поненти відіграють особливу роль. Теорія перенесена і у письмовий вигляд 
та відображена у статті 3 Конституції України [2].  
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У нашому суспільстві згідно з Конституцією України всім громадянам 
наданий і гарантований рівний обсяг прав і свобод. Їх використання 
пов’язане із запровадженням однакових стандартів для всіх без винятку осіб 
[3]. Отже, кожний громадянин «де-юре» може користуватися на рівних умо-
вах з іншими громадянами всім спектром прав і свобод без утиску з боку 
держави, дискримінації з боку державних органів, окремих посадовців або 
інших осіб. 

Наразі міжнародне право у сфері прав та свобод людини має потребу 
постійного контролю виконання, а також ефективного вдосконалення зако-
нодавства. Важливо зазначити, що забезпечення охорони та захисту цих прав 
міжнародна спільнота не вважає суто внутрішнім завданням держави, а від-
мічає принципову важливість саме усвідомлення необхідності моніторингу 
цього питання.  

  Забезпечення належного захисту прав людини і громадянина в Україні 
є важливим завданням держави і актуальним напрямом розвитку правової 
системи. Для реалізації спрямування позитивних змін у сфері прав людини 
влада повинна поставити їх у центр державної політики.  

Отже, можна зробити висновок про те, що в Україні механізм реалізації 
прав людини та громадянина потребує удосконалення шляхом, наприклад, 
прийняттям закону, що буде мати на меті чітке урегулювання та регламента-
цію порядку саме реалізації цих прав, а не лише його теоретичного закріп-
лення. Також особливу увагу слід приділити акценту уваги на захист своїх 
прав методом застосування «букви закону» саме з боку громадян та пропагу-
вати важливість роботи державних органів щодо захисту прав громадян, 
оскільки у цьому випадку не тільки покращується стан механізму захисту 
прав, а й підвищується рівень довіри населення до органів влади.  
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