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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ 
 З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ 

 
Розглянуто питання правового регулювання захисту прав дітей з особливими пот-

ребами та людей з обмеженими можливостями в міжнародно-правових актах крізь призму 
прав людини та інвалідів.  
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Рассматриваются вопросы правового регулирования защиты прав детей с особыми 
потребностями та людей с ограниченными возможностями в международно-правовых ак-
тах через призму прав человека та инвалидов. 
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The article is about history of legal regulation the rights of children with disabilities and 
people with special needs in international documents through the prism of human rights and 
disable people. 
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Актуальність правового регулювання прав дітей з особливими потребами на міжнарод-

ному рівні зумовлена низкою взаємопов'язаних соціальних та правових чинників, перш за все 
гострою соціальною проблемою інвалідності. У всіх країнах світу і в будь-якій групі суспільст-
ва існують люди з особливими потребами. Кількість їх становить від 600 до 700 млн чоловік, 
150 млн з яких складають діти [1]. В рамках ООН в 1975 р. було прийнято перший міжнарод-
ний акт рекомендаційного характеру – Декларацію про права інвалідів [2], а в 2006 р. – міжна-
родно-правові акти обов’язкового характеру: Конвенцію про права інвалідів та Факультатив-
ний протокол до неї [3]. Але перш ніж світова спільнота прийняла Конвенцію про права 
інвалідів, історія становлення міжнародних стандартів інституту прав осіб з обмеженими мож-
ливостями пройшла тривалий та тернистий шлях. 

Прийняття Конвенції про права дитини та Конвенції про права інвалідів - універсальних, 
юридично-обов'язкових, міжнародних договорів стало важливою віхою в розвитку всієї всесві-
тньої системи прав людини. У системі прав людини розпочався процес формування нового 
інституту – міжнародно-правового захисту прав людей з обмеженими можливостями, зокрема 
прав дитини з особливими потребами. 

У вітчизняній юридичній науці, в контексті міжнародного права, питання міжнародно-
правового регулювання прав дітей з особливими потребами є надзвичайно актульним, зокрема пи-
тання інклюзивної освіти, але на науковому рівні ці проблеми майже не досліджені. Причиною то-
му можна зазаначити, що, на жаль, на міжнародному рівні немає єдиного акта, який би регулював 
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усі питання забезпечення, захисту та реалізації загальних та спеціальних прав цих дітей. Тому, ана-
лізуючи чинні міжнародно-правові акти прав людини та інвалідів, ми спробуємо окреслити стан 
закріплення прав дітей з особливими потребами на міжнародному рівні та зробити відповідні ви-
сновки щодо міжнародно-правового регулювання прав дітей з особливими потребами.  

Проблему прав дітей з особливими потребами та інвалідів розглядали українські та ро-
сійські науковці: Т.О. Лихіна, Р.О. Павлюков, В.С. Тарасенко, О.Ю. Шинкарьова, М.В. Чічкань 
та інші. Вони досліджували переважно проблеми соціального захисту, визначення моделей та 
понять інвалідності, питання інклюзивної освіти людей з особливими потребами в цілому. Пи-
танням міжнародного регулювання присвячено надто мало уваги. Автор статті використовував 
у своєму дослідженні декларації, конвенції та інші міжнародно-правові акти про права людини, 
дитини та інвалідів у цілому. 

Метою цієї статті є короткий огляд міжнародних документів, які регулюють права лю-
дини, дитини та інвалідів, виокремлення з міжнародних документів положення про права дітей 
з особливими потребами. Відповідно до мети будуть поставлені основні завдання, а саме: 

— прослідкувати історію становлення прав дітей з особливими потребами та інвалідів у 
цілому на міжнародному рівні; 

— дослідити права людей з обмеженими можливостями, в тому числі права дітей даної ка-
тегорії осіб, як особливу групу прав людини в загальних міжнародних актах про права людини; 

— проаналізувати декларації та конвенції про права людини, дитини та інвалідів, дослі-
дити питання правового регулювання забезпечення та захисту прав дітей з особливими потре-
бами на міжнародній арені. 

Закінчення Другої світової війни і підписання Статуту ООН стало початком історії фор-
мування універсальних норм міжнародного права інституту прав людини. На розвиток прин-
ципу поваги та захисту прав людини Генеральна Асамблея ООН в 1948 році прийняла Загальну 
Декларацію прав людини. 

Декларація наступним загальним приписом щодо людей з особливими потребами: «ко-
жен має право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи 
іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини» (ст. 25) [4]. Де-
кларація пітверджує права всіх людей без будь-якої різниці на рівний доступ до загального об-
слуговування, соціального забезпечення і здійснення економічних, соціальних і культурних 
прав, акцентує на тому, що діти повинні бути об’єктом особливого нагляду і допомоги.  

Загальна Декларація прав людини закріплює право кожного на освіту та визначає, що 
освіта повинна сприяти повному розвитку людської особистості (ст. 26) [4]. Цей міжнародний 
документ закріпив права усіх людей без винятку,  не виокремлюючи специфічну групу з особ-
ливими потребами – інвалідів. 

У 1950 р. відбулася Женевська конференція за участю Секретаріату ООН, МОП, ВООЗ, 
ЮНЕСКО, Міжнародної організації у справах біженців та ЮНІСЕФ. Вона була присвячена 
координації роботи спеціалізованих установ в області реабілітації людей з особливими потре-
бами та встановленню міжнародних стандартів у сфері лікування, навчання та працевлашту-
вання, що поклало початок активному обміну досвідом між державами в галузі реабілітації [5].  

У 1959 р. ООН прийняла Декларацію прав дитини, основним правовим принципом якої 
став захист та рівність прав усіх дітей. У ст.1 Декларації ООН проголосила, що перелічені в ній 
права повинні визнаватися за усіма дітьми, без будь-яких винятків та обмежень [6]. 

Особливістю прав дитини, відповідно до статей Декларації, є необхідність спеціального 
захисту цих прав, щоб були забезпечені можливості та сприятливі умови щодо вільного і пов-
ноцінного розвитку дітей. Однак, декларація не зобов’язує, не має певної обов’язкової сили, це 
лише рекомендація.  

Необхідність охороняти дитину також була передбачена у Міжнародному пакті про грома-
дянські та політичні права 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні пра-
ва 1966 р., документах спеціалізованих установ ООН, таких як МОП, ЮНЕСКО, ВОЗ тощо. 

Міжнародні пакти про права людини, як і Загальна декларація прав людини, приділяють 
незначну увагу питанню інвалідності. Ні в одному із Пактів інвалідність не згадується як підс-
тава дискримінації, зокрема і щодо прав дітей з особливими потребами. Пакти лише закріпили 
такі ж самі принципи здійснення та забезпечення прав людини, як і Загальна Декларація прав 
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людини. Фактично питання застосування прав людини до інвалідів виявилися за межами між-
народно-правового регулювання. 

Приблизно в цей же час на хвилі рухів за права людини в ряді держав (таких як США, 
Канада, держави Північної Європи) починають формуватися громадські рухи за права людей з 
особливими потребами. Багато активістів були людьми з інвалідністю, які доводили свою здат-
ність вчитися, працювати, жити поза лікувальними закладами [7]. 

Початок міжнародно-правового захисту прав людей з обмеженими можливостями було 
покладено в 70-х рр. XX століття. У період з 1971 р. міжнародне співтовариство виробило ряд 
специфічних документів, до найбільш значущих з яких належать:  

- Декларація про права розумово відсталих осіб 1971 р. [8]; 
- Декларація про права інвалідів 1975 р. [2];  
- Всесвітня програма дій щодо інвалідів 1982 р. [9]; 
- Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р. [10]; 
- Конвенція про права інвалідів та Факультативний протокол до неї 2006 р. [3]. 
Декларація про права розумово відсталих осіб 1971 р. та Декларація про права інвалідів 

1975 р. закликали держави підтвердити приналежність людям з особливими потребами прав 
людини. У цих документах, поки що в декларативній формі, визнавалися деякі особливі потре-
би інвалідів: спеціальне медичне обслуговування, політичні та економічні заходи, участь у 
житті суспільства і правовий захист, повага їх гідності та забезпечення можливості самостійно-
го життя. Їх зміст свідчить, що на момент їх прийняття інвалідність в міжнародному праві роз-
глядалася крізь призму неповноцінності індивіда (ст.ст. 3, 5). Декларація про права інвалідів 
проголошує право на освіту, навчання, відновлення працездатності, які дозволять цим особам 
розвивати свої здібності і максимальні можливості (ст.ст. 5, 6) [2].  

Незважаючи на визнання за інвалідами та особами з інтелектуальними порушеннями 
прав людини, діти з особливими потребами як окрема категорія уразливих осіб в деклараціях 
не виокремлюються, всі положення даних декларацій стосуються інвалідів загалом.  

Генеральна Асамблея ООН оголосила 1981 р. Міжнародним роком інвалідів. Його практич-
ним підсумком стали Всесвітня програма дій щодо інвалідів, прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 3 грудня 1982 р. і проголошення 1982–1993 рр. Десятиліттям інвалідів. На думку Маргарет 
Джоан Ансті, Генерального директора Відділення ООН у Відні та Директора Центру ООН з соціа-
льного розвитку і гуманітарних питань (1987 р.), «1981 рік – Міжнародний рік інвалідів – став клю-
човою подією в багаторічній боротьбі людей з особливими потребами проти дискримінації та сег-
регації в боротьбі за рівні права. Всесвітня програма дій щодо інвалідів визнала інвалідів перш за 
все як громадян, що володіють всіма відповідними правами і обов'язками» [5]. 

У Всесвітній програмі дій згадується група осіб – діти з особливими потребами, пробле-
ми зростання інвалідності серед дітей, приділяється увага питанням освіти, розвитку культур-
них, соціальних та інших прав людини з обмеженими можливостями. У Всесвітній програмі 
вже з'являється згадка про фізичні і культурні бар'єри, значна увага приділяється «повній учас-
ті» та «рівності» дітей з особливими потребами в сім’ї та суспільстві, відповідальності держави 
і суспільства за створення умов, що сприяють більш повному включенню людей з особливими 
потребами у життя суспільства [9]. 

Зазначені акти показують, що проблеми, пов'язані з інвалідністю, набули іншого бачення 
на міжнародному рівні, хоча й вони і відображають медичну модель інвалідності.  

Про явні зміни щодо прав інвалідів у цей період свідчить не тільки нормотворча актив-
ність (прийняття Таллінських керівних принципів 1989 р. та Принципів захисту психічно хво-
рих 1991 р.), а й інституційні трансформації. У 1984 р. у відповідь на пропозицію ЕКОСОР і 
Комісії з прав людини Підкомісія з попередження дискримінації і захисту меншин резолюцією 
1984/26 запровадила посаду Спеціального доповідача, відповідального за дослідження зв'язку 
між проблемами прав людини та інвалідністю [11, с. 7].  

Важливо зауважити, що в цей же час відбувається формування системи універсальних 
міжнародних договорів з прав людини. З 1969 по 1990 роки було прийнято низку конвенцій: 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенція про права дитини 1989 р. та 
багато інших.  
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Конвенція ООН про права дитини 1989 р. починає приділяти значну увагу дітям з особ-
ливими потребами, зокрема, ст. 6 закріплює право дитини на життя і здоровий розвиток; ст. 23 
містить такі положення: «дитина, що неповноцiнна в розумовому або фiзичному вiдношеннi 
має вести повноцiнне i достойне життя в умовах, якi забезпечують її гiднiсть, сприяють почут-
тю впевненостi в собi i полегшують її активну участь у життi суспiльства» [12].  

Частина 2 статті 23 закріплює їх право на особливе пiклування, заохочення i забезпечен-
ня надання за умови наявностi ресурсiв дитинi, яка має на це право, та вiдповiдальним за тур-
боту про неї; допомогу, щодо якої подано прохання i яка вiдповiдає стану дитини та становищу 
її батькiв або iнших осiб, що забезпечують турботу про дитину [12]. 

Частина 3 даної статті закріплює визнання особливих потреб неповноцiнної дитини, при-
діляється пильна увага питанням ефективного доступу до послуг у галузi освiти, професiйної 
пiдготовки, медичного обслуговування, вiдновлення здоров'я, пiдготовки до трудової дiяльностi i 
доступу до засобiв вiдпочинку таким чином, який призводить до найбiльш повного, по можли-
востi, втягнення дитини в соцiальне життя i досягнення розвитку її особистості, включаючи куль-
турний i духовний. У статтях 28, 29 Конвенції про права дитини підтверджується право дитини 
на освіту, здійснення якого має відбуватися на основі рівних можливостей [12].  

Так, Конвенція про права дитини 1989 р. стала першим договором з прав людини, який 
розкрив повний спектр прав дитини, а також містить конкретне посилання на інвалідність се-
ред дітей, присвячення окремої статті правам і потребам дітей з особливим статусом тощо. Ко-
мітет з прав дитини нарешті звернув увагу на найбільш уразливу групу дітей – дітей з особли-
вими потребами. 

Всесвітня декларація щодо забезпечення виживання, розвитку і захисту дітей 1990 р. за-
кріплює окремі положення щодо пильної турботи про дітей з особливими потребами та забез-
печення їх прав. 

На перший погляд, міжнародне право прав людини поширюється на осіб з інвалідністю. 
Однак на практиці це призвело до недостатньої уваги та ігнорування державами питань реалі-
зації інвалідами прав людини. 

У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН за підсумками Міжнародного Десятиліття інвалідів 
прийняла Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Дані Правила 
свідчать про значні концептуальні зміни, які відбулися щодо людей з особливими потребами та 
інвалідністю. 

У порівнянні з раніше прийнятими міжнародними актами Стандартні правила вводять у 
визначення непрацездатності новий елемент – «недоліки оточення і багато аспектів діяльності 
суспільства». Тим самим Стандартні правила позначили перехід до нового розуміння інвалід-
ності на міжнародному рівні. Текст документа містить 22 правила, які охоплюють такі напрям-
ки діяльності держав, як медичне обслуговування, реабілітація, допоміжні послуги, доступ-
ність, сімейне життя, свобода особистості тощо [10]. 

Щодо дітей з особливими потребами, то Стандартні правила закріплюють визнання 
принципу рівних можливостей в області початкової, середньої та вищої освіти в інтегрованих 
структурах, щоб освіта інвалідів була невід'ємною частиною системи загальної освіти. 

Важливою відмінністю Стандартних правил від Всесвітньої програми дій і декларацій є 
створення міжнародного контрольного механізму: Правила заснували посаду Спеціального допо-
відача з прав інвалідів у структурі Комісії з соціального розвитку ЕКОСОР ООН [13, с. 36]. 

На міжнародному рівні заходи, які вживалися щодо розвитку прав інвалідів, виявилися 
важливим стимулом для розвитку національного та регіонального правового регулювання. Ба-
гато держав почали впроваджувати норми, що регулюють права інвалідів. Можна привести ряд 
прикладів: у 1990 р. в США прийнято Закон «Про інвалідів» (the American Disability Act), у 
1991 р. в Україні прийнято Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», у 1995 р. в Росії – Федеральний закон «Про соціальний захист інвалідів у Російській 
Федерації» тощо. 

У 90-х роках починається формування регіональних систем захисту прав інвалідів – єв-
ропейської, міжамериканської, азіатсько-тихоокеанської. У 1992 р. в Раді Європи було прийня-
то Рекомендацію (92) 6 Комітету міністрів державам-учасницям про послідовну політику щодо 
інвалідів, на продовження якої Рада Європи прийняла План дій щодо інвалідів на 2006–2015 
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рр. У 1999 р. було прийнято Міжамериканську конвенцію про заборону всіх форм дискриміна-
ції щодо інвалідів. Генеральна Асамблея ООП проголосила 1993 – 2003 рр. Десятиліттям інва-
лідів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під егідою ООН [14]. 

Незважаючи на локальні досягнення, в цілому недосконалість міжнародно-правового регу-
лювання в галузі прав людей з особливими потребами, відсутність єдиних стандартів в області прав 
інвалідів та адекватного контрольного механізму привели до усвідомлення необхідності переходу 
на якісно новий рівень міжнародного захисту прав людей з особливими потребами. 

У 2002 р. на 56 сесії Генеральної Асамблеї ООН за пропозицією Мексики було заснова-
но Спеціальний комітет для вивчення питання про нову міжнародну Конвенцію по заохоченню 
і співпраці з міжнародними організаціями та установами, включаючи Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини і Спеціального доповідача з прав інвалідів, а також неурядовими 
організаціями людей з особливими потребами [15]. Результатом стало прийняття 13 грудня 
2006 р. Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї, яка набула чиннос-
ті 2 травня 2008 р. Конвенція доповнила сім'ю міжнародних договорів з прав людини, ставши 
першим юридично обов'язковим міжнародним договором, який регулює всі групи прав людини 
з особливими потребами. 

На відміну від попередніх специфічних міжнародних документів, Конвенція про права 
інвалідів є обов'язковим міжнародно-правовим договором, вона закріплює весь каталог прав і 
свобод, зобов'язання держав-учасниць щодо осіб з інвалідністю та створює основи для націо-
нального і міжнародного контролю в даній області. 

Метою Конвенції є заохочення, захист та забезпечення повного і рівного здійснення всіма ін-
валідами всіх прав людини та основних свобод, а також заохочення поваги їхньої гідності (ст. 1) [3]. 

Конвенція конкретизує різні права людини з особливими потребами, визнані в міжнародних 
договорах про права людини. Так, стаття 5 присвячена рівності і недискримінації, статті 6 і 7 міс-
тять спеціальні гарантії щодо жінок-інвалідів та дітей-інвалідів. Перелік прав, закріплених Конвен-
цією, містить всі групи прав: громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні. 

Положення статтей Конвенції про права інвалідів висвітлюють питання забезпечення 
повного здійснення дітьми-інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з 
іншими дітьми, право вільно висловлюватися з усіх питань, що їх зачіпають, свої погляди, які 
отримують належну вагомість, відповідну  їхньому вікові та зрілості, нарівні з іншими дітьми й 
отримувати допомогу, яка відповідає інвалідності та вікові, а також те, що в усіх діях стосовно 
дітей-інвалідів першочергова увага приділяється вищим інтересам дитини [5]. 

Зміст Конвенції свідчить про тісні зв'язки з іншими міжнародними актами про права 
людини. Цікаво, що за своєю структурою Конвенція про права інвалідів багато в чому схожа з 
Конвенцією про права дитини. У Конвенції про права інвалідів містяться як загальні напрямки 
дій, включаючи принципи рівності і недискримінації, так і перелік конкретних заходів, спря-
мованих на досягнення мети Конвенції щодо інвалідів. 

Отже, Конвенція про права інвалідів запровадила у міжнародне право нові концепції і 
поняття, новим є і сам підхід до інвалідності серед дітей і присвячення положень стосовно їх 
правового статусу. 

Ще один важливий документ, безпосередньо присвячений правам дитини з особливими 
потребами в контексті інвалідності, – Загальний коментар Комітету з прав дитини № 9 «Права 
дітей з особливими потребами» [16]. Практична цінність цього коментаря полягає в тому, що 
тлумачення Конвенції про права дитини стосовно дітей з особливими потребами дано з ураху-
ванням новітніх положень Конвенції про права інвалідів.  

У дискусіях, присвячених різним аспектам прав дитини, беруть участь органи ООН, не-
урядові організації. Вельми значущою стала дискусія на тему «Діти з особливими потребами та 
їх права», проведена ще в 1997 році [17]. Одним з найбільш значущих підсумків цієї дискусії, 
крім розробки 14 рекомендацій Комітету з прав дитини, стало створення робочої групи «Права 
для дітей з інвалідністю» [18]. На жаль, у зв'язку з недостатністю фінансування, ця робоча гру-
па припинила своє існування в 2003 році. Ще одна можливість для захисту дітей з особливими 
потребами – передсесійні слухання Комітету з прав дитини, в ході яких неурядові організації та 
зацікавлені особи мають можливість передати в Комітет письмові подання, містять їх мірку-
вання щодо національної імплементації Конвенції про права дитини. Правовою основою цієї 
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процедури є стаття 45 Конвенції про права дитини [12]. Порівняння цієї статті із статтею 38 
Конвенції про права інвалідів виявляє їх змістовну схожість, що, очевидно, дозволяє викорис-
товувати аналогічну процедуру і в діяльності Комітету з прав інвалідів та є особливо актуаль-
ним для держав, які вирішили не брати на себе зобов'язання Факультативного протоколу до 
Конвенції про права інвалідів [3]. 

Значення міжнародних стандартів в галузі прав людей та дітей з особливими потребами 
полягає в тому, щоб сприяти: 

- розумінню специфіки прав людей з особливими потребами в системі прав людини і ви-
явлення напрямів і форм правового захисту їх прав; 

- ефективній реалізації дітьми з особливими потребами своїх прав на національному рів-
ні через виявлення та усунення причин, що перешкоджають даній реалізації; 

- створенню і здійсненню дієвих механізмів моніторингу та контролю за виконанням 
державами своїх зобов'язань щодо дітей з особливими потребами на міжнародному та націона-
льному рівнях; 

- виявленню векторів і форм реформування та подальшого розвитку національного зако-
нодавства із захисту прав дітей з особливими потребами. 

Виходячи із вищенаведеного, можна зазначити, що: 
1) міжнародне право досить недавно звернулося до проблеми прав людей з особливими 

потребами, а тим паче до питань регулювання прав дітей з особливими потребами; 
2) можна виокремити періоди становлення інституту міжнародно-правового регулюван-

ня прав людей з обмеженими можливостями, включаючи інститут права дітей з особливими 
потребами, а саме:  

— 1948–1980 рр. – період прийняття універсальних міжнародних актів стосовно прав 
людини (в тому числі прийняття декларацій стосовно прав інвалідів, що мають рекомендацій-
ний характер); 

— 1981–1993 рр. – період Десятиліття інвалідів (прийняття правил, програм, дій стосов-
но інвалідів, а також обов’язкових конвенцій про права людини та дитини); 

— 1994–2006 рр. – період прийняття законодавства про права інвалідів на національно-
му рівні; 

— 2006 р. – сьогодення – прийняття перших обов’язкових міжнародних актів стосовно 
прав та свобод інвалідів, виокремлюючи статус дітей-інвалідів. 

Права дітей з особливими потребами починають розвиватися з прийняття Конвенції про 
права дитини та Конвенції про права інвалідів. На нашу думку, міжнародна спільнота хоча і 
приділяє значну увагу потребам людей з обмеженими можливостями, але не виокремлює з них 
вразливу групу осіб – дітей. На сьогодні актуальним питанням є лише право таких дітей на 
освіту. Але разом з правом на освіту таким дітям повинні бути забезпечені усі права людини, 
дитини, інвалідів, зокрема усіх належних і необхідних прав дітей з особливими потребами. 

Тому, враховуючи негативні тенденції зростання інвалідності серед дітей на сучасному 
етапі, вважаємо за необхідне прийняття окремого міжнародного акта (Конвенції) про права 
дітей з особливими потребами, де б визначалися принципи додержання прав таких дітей, весь 
спектр їх необхідних прав, свобод, законних інтересів та обов’язків, приділялася значна увага 
захисту, забезпеченню, здійсненню та розвитку усіх їх прав відповідно до.міжнародних стан-
дартів прав людини. 
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ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  
НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 

 
Розглянуто джерела загальних критеріїв класифікації конституційних прав і свобод 

та сформульовано види конституційного права на свободу об’єднання у політичні партії та 
їх характеристику. 

Ключові слова: класифікація конституційних прав і свобод, критерії класифікації 
конституційних прав і свобод, види конституційного права на свободу об’єднання у полі-
тичні партії. 

Рассматриваются источники общих критериев классификации конституционных 
прав и свобод и формулируются виды конституционного права на свободу объединения в 
политические партии и их характеристика. 

Ключевые слова: классификация конституционных прав и свобод, критерии клас-
сификации конституционных прав и свобод, виды конституционного права на свободу об-
ъединения в политические партии. 

This article examines the sources of general criteria for classification of constitutional 
rights and freedoms and the formulation of the constitutional right to freedom of association in 
political parties and their characteristics. 

Keywords: classification of constitutional rights and freedoms, the criteria for 


