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Якщо ми називаємо щось правом
людини, ми маємо на увазі, що вона
обґрунтовано претендує на свій захист з
боку суспільства у своїй можливості
володіти цим правом, силою закону, або
через освіту і формування суспільної
думки.
Джон Стюарт Мілл
Події Другої світової війни і масові воєнні злочини, спонукали
виникнення

ї Об’

– глобальної міжнародної

організації, органу міжнародного права. Метою діяльності організації є
підтримання та зміцнення миру і міжнародної безпеки в світі.
Статут Організації Об’єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 р.,
відобразив положення про створення прав людини: «позбавити прийдешні
покоління від лиха війни» і «знов утвердити віру в основні права людини,
гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок».
Загальна декларація прав людини розроблена Комісією з прав людини
ООН і прийнята Генеральною Асамблеєю 10 грудня 1948 року в Паризькому
палаці Шайо.
Концепція прав людини базується на двух основних цінностях: перша
– це людське достоїнство, а друга – рівність.
Генеральна Асамблея ООН запропонувала у 1950 році країнам світу
святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день у 1948 році
прийнято Загальну декларацію прав людини.
Головна мета Міжнародного дня прав людини – торжество понять
свободи, безпеки й чесності людей по відношенню одне до одного.
Це

був

перший

документа з прав людини.

досвід

колективної

розробки

універсального

Розробники

Декларації:

верхній ряд, зліва направо: Шарль
Малик

(Ліван),

Олександр

Богомолов (СРСР), Пенг-чун Чанг
(Китай); Середній ряд, зліва направо:
Рене Кассен (Франція), Елеонора
Рузвельт

(США),

(Сполучене
Британії

та

Чарльз

Д’юкс

Королівство

Великої

Північної

Ірландії);

Нижній ряд, зліва направо: Віл’ям
Ходжсон (Австралія), Ериан Санта Круз (Чилі), Джон Питерс Хамфри
(Канада).
У Декларації прав людини закріплено, що права людини –
невід’ємний елемент людської особистості і людського буття.
 Усі люди народжуються вільними та рівними в правах,
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо;
 Право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість;
 Заборона рабства и работоргівли;
 Заборона катувань або жорстокого поводження;
 Право кожного на правосуб’єктність;
 Рівність усіх перед законом; право на звернення до суду;
 Заборона самовільних арештів;
 Презумпція невинності та заборона зворотної сили карного
закону;
 Право на свободу пересувань та вибір місця мешкання;
 Право на громадянство;
 Право на шлюб;
 Право володіти майном;
 Право на свободу переконань;

 Право на мирні збори;
 Право на участь в управлінні громадськими та державними
справами;
 Право на працю.
На Декларації ґрунтується значна кількість міжнародних договорів із
прав людини, які мають обов’язкову юридичну силу у сфері прав людини
всього світу. Визначаючи універсальні міжнародні стандарти прав людини,
ООН встановила, що вони не можуть залежати від кордонів і повинні бути
однаково забезпечені на різних континентах. Жодна країна світу не може
вільно порушувати права людини, виходячи зі своїх внутрішніх інтересів.
Значимість загальної декларації полягає не тільки в тому, що вона
стала першим міжнародним стандартом у сфері прав людини, але й у тому,
що вона створила правову базу для подальшого процесу в цій галузі, котрий
сприяв еволюції концепції прав людини у різних країнах.
З’явились відповідні міжнародно-правові акти:
 Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за
нього (1949 р.)
 Конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.)
 Декларація прав дитини (1959 р.)
 Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації (1965 р.)
 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.)
 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
(1966 р.)
 Конвенція про заборону катувань та інших нелюдських, чи
таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання
(1984 р.)
 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації щодо жінок (1979 р.)
 Конвенція про права дитини (1989 р.)

За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів з прав
людини спостерігає Верховний Комісаріат ООН з прав людини.
«Логотип прав людини» (силует руки та
птаха) урочисто оприлюднений в Нью-Йорку
23 вересня 2011 року.
Символ долоні, подібної до голуба
приніс

перемогу

Предграду

Стакісу.

сербському

дизайнеру

Логотип

символізує

здатність людей згуртуватися і разом змінити
світ.
Організатори правозахисної ініціативи висловили сподівання, що цей
логотип зробить свій внесок у процес дотримання та захисту прав людини у
світі за умови його поширення серед міжнародної спільноти.
У Міжнародний день прав людини в Україні та світі зазвичай
згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусиллях
світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі
дотримання прав людини. Сьогодні серед основних заходів, присвячених
цьому дню, можна назвати засідання круглих столів, міжнародні конференції
з питань дотримання прав людини. Проводиться пленарне засідання ООН і
Всесвітня організація відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у захист
людських прав і свобод, а Норвезькій Нобелівський комітет в Осло вручає 10
грудня Нобелівську нагороду миру.

Бібліографічний список джерел:
Бойко, М. Д.

Процесуальні документи у сфері цивільно-правових

відносин. Зразки документів, коментарі, роз’яснення [Текст] / М. Д. Бойко,
М. А. Хазін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527 с.
Дахно, І. І.

Право Європейського союзу [Текст] : навчальний

посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової
літератури, 2018. – 415 с.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
Застосування в Україні [Текст] / Міністерство юстиції України. – Офіційне
видання – Київ, 2006. – 176 с.
Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових,
сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі,
пояснення [Текст] : практичний посібник / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ :
Центр учбової літератури, 2018. – 401 с.

***
Андрусишин, Б.

Нова українська школа і права людини [Текст]

/ Б. Андрусишин, Р. Губань // Освіта. – 2018. – № 31/32, 22-29 серпня. – С. 5.
Васюкова, Т. Г.

Права свої знай, але закони поважай [Текст] :

виховний захід / Т. Г. Васюкова // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 7. –
С. 15–17.
Веленко, А. Законодавство України про права дитини [Текст] : огляд
законодавчих

змін

/ А. Веленко

// Соціальний

педагог. –

2017. –

№ 4, квітень. – С. 9–17.
Взаємні

права та обов’язки батьків і дітей

[Текст] :

[урок

правознавства] : 9 клас // Історія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 39–40.

Гель, А. П. Вітчизняне законодавство у сфері правового регулювання
трансплантації

анатомічних

матеріалів

людини

[Текст]

/ А. П. Гель

// Юридична Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 112–124.
Геращенко, Т. О. Громадяни України. Права й обов’язки громадян
[Текст] : урок курсу «Я у світі» у 3-му класі / Т. О. Геращенко // Початкове
навчання та виховання. – 2018. – № 9. – С. 7–13.
Гетьманцева, Н. Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв
єдності приватних і публічних засад [Текст] / Н. Д. Гетьманцева // Юридична
Україна. – 2018. – № 1/2. – С. 66–73.
Машика, В. Основні новели законодавства України, що стосуються
посилення захисту особистих немайнових та майнових прав учасників
сімейних правовідносин [Текст] / В. Машика // Історія та правознавство. –
2018. – № 24. – С. 7–18.
На захисті прав учнів і вчителів [Текст] : в Україні з’явиться освітній
омбудсмен // Школа. – 2018. – № 7. – С. 70–75.
Нагорнюк, В. О. Права та обов’язки громадян України. Діти та їхні
права [Текст] : правознавство : 10 клас / В. О. Нагорнюк // Історія та
правознавство. – 2018. – № 9. – С. 27–31.
Права дитини в цифровому середовищі [Текст] : нові рекомендації від
Ради Європи // Школа. – 2018. – № 9. – С. 54–65.
Права людини [Текст] : брейн-ринг : 9–11-ті класи // Історія України. –
2018. – № 20, жовтень. – Вкладка.
Провозюк, Л. Діти теж мають права [Текст] : заняття з елементами
тренінгу / Л. Провозюк // Психолог. – 2018. – № 7/8, квітень. – С. 44–47.
Продан, Т. П.

Феномен людської гідності: від чесноти до прав

людини [Текст] / Т. П. Продан // Практична філософія. – 2016. – № 2. –
С. 50–57.

Степковські, А. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами:
доктринальні основи [Текст] / А. Степковські, Й. Банасюк // Юридична
Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 4–13.
Черних, О. Соціально-педагогічний вимір поняття «права людини в
Інтернеті»

[Текст]

/ О. Черних

// Педагогічні

науки:

теорія,

історія,

інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки
України,

Сумський

державний

педагогічний

університет

імені

А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та
ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 457–466.
Черних, О. О. Права людини в Інтернеті як актуальний напрям роботи
соціального педагога [Текст] / О. О. Черних // Інноваційний розвиток вищої
освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної
науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми)
/ Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна Адміністрація
та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми :
Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 239–242.
Що таке права людини [Текст] : [до 70-річчя загальної декларації прав
людини] // Історія України. – 2018. – № 20, жовтень. – Вкладка.
За матеріалами Інтернет ресурсів:
http://amnesty.org.ua/human_rights/shho-take-prava-lyudini/
https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/ukranian/universaldeclara1.html
https://t-o.org.ua/prava-lyudunu/
https://www.radiosvoboda.org/a/28168647.html
ttps://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights

Підготувала Чайка Н. А.

