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День прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за 

пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення 

Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році. 

Пропонуємо Вашій увазі книжкову виставку «Права людини – фундамент 

європейських    цінностей», яка супроводжується інформацією з історії 

виникнення та утвердження документів про права людини і громадянина. 

 

Розділи книжкової виставки: 

 

 Права людини: світовий вимір 

 Права людини: український контекст 

 Філософія прав людини 

 



Міжнародно-правові стандарти прав і свобод людини і 

громадянина 

Універсальні 

(діють у всьому світі) 

 

 Загальна декларація прав людини (1948 р.) 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права (1966 р.) 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні й 

культурні права (1966 р.) 

 

Регіональні 

(діють у певному регіоні земної кулі) 

 

 Європейська конвенція про захист прав людини 

і основних свобод (1950 р.) 

 Американська конвенція прав людини  

        (1969 р.) 

 Африканська хартія прав людини і народів  

        (1981 р.) 

 

Сучасні міжнародно-правові стандарти у 

галузі прав людини 

 

 Міжнародний білль про права людини, що 

проголошує невід’ємні права і основні свободи 

людини. 

 Конвенція про незастосування строку давності до 

воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 

жовтня 1968 року. 

 Конвенція про запобігання злочину геноциду і 

покарання за нього від 9 грудня 1948 року. 

 Конвенція про права дитини 1989 року. 

 Конвенція про охорону материнства 1952 року. 

 Конвенція про статус осіб без громадянства 1954 

року. 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, 

поводження та покарання від 10 грудня 1984 року. 

 Міжнародна конвенція про захист прав всіх 

трудящих - мігрантів і членів їх сімей  1990 року. 

 Женевські конвенції 1949 року про захист жертв 

війни і Додаткові протоколи до них 1977 року. 

 Факультативні протоколи та ін. 

         Режим доступу: 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/legislatio

n/international-instruments/ 



Права людини: світовий вимір 

 



Історія ідей про права людини бере свій початок з найдавніших часів людської історії. Ще в прадавніх 

міфах та віруваннях, а також у Біблії містяться положення про цінність і недоторканність людського 

життя, рівності людей. В античні часи подібні погляди набули широкого поширення у Стародавній 

Греції. Вони стали закономірним наслідком полісної форми демократії і були пов’язані переважно з 

поняттям громадянства, яке передбачало рівність усіх членів полісу в користуванні правами та 

свободами, насамперед, політичними.  

 

Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з 

прав людини: навчальний посібник / Т. І. 

Дудаш. – Київ: Алерта, 2016. – 488 с. 

 

 

Викладено питання функціонування 

загальноєвропейської конвенційної системи 

захисту прав людини з урахуванням змін, 

внесених Протоколом № 14, та нових тенденцій 

розвитку цієї системи. У загальній частині 

посібника розглянуто особливості конвенційної 

системи захисту прав людини, а спеціальна 

частина присвячена висвітленню практики 

тлумачення та застосування Європейським судом 

з прав людини окремих конвенційних прав, 

включаючи і його практику щодо України.  



У працях давньогрецьких мислителів-софістів ще у VІ–V ст. до н.е. були закладені й основи концепції 

природного права, розвинуті згодом філософами та юристами Стародавнього Риму. Аналогічні ідеї 

виникали і на Сході. Ряд гуманістичних принципів дало світу християнство, яке інтегрувало уявлення 

щодо прав людини з релігійно-моральними цінностями. Спільними зусиллями багатьох поколінь 

накопичувався інтелектуальний матеріал, створювалося морально-філософське підґрунтя для 

утвердження в майбутньому всеперемагаючої ідеї прав людини. 

 

 

 

Рішення Європейського суду з прав людини  

2016-2017 рр. / укл.: К. Чижмарь, Д. 

Журавльов. – Київ: ЦУЛ, 2017. – 232 с. 

 

 

 

Пропонований збірник рішень Європейського 

суду з прав людини 2016-2017 років представляє 

собою максимально повне зібрання рішень Суду 

за вказаний період. 



Прийнята у 1215 р. в Англії Велика хартія вольностей традиційно вважається першим правовим 

документом, в якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого 

утвердження свободи і панування закону в житті суспільства. У 1689 р. в Англії був прийнятий Білль про 

права людини, який став юридичною основою конституційної парламентської монархії. Він гарантував 

право підданих звертатися з петицією до короля, обмежив розмір судових стягнень і штрафів, 

проголосив свободу виборів до парламенту, свободу слова та суджень у його стінах. 

 

Манукян В. И. Страсбургское право. 

Европейский суд по правам человека. 

Право, практика, комментарий / В. И. 

Манукян. – Харьков: Право, 2017. – 600 с. 

 

Наиболее развитой и эффективной системой 

защиты прав человека не только на 

региональном, но и на универсальном уровне 

является система Совета Европы. В центре этой 

системы располагаются Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод 

(Конвенция) и Европейский суд по правам 

человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге не является 

ни апелляционным/кассационным судом, ни 

судом «четвертой» инстанции. Однако истинный 

вес и прецедентная ценность Страсбургского 

права настолько высоки, что оговорка эта 

выглядит просто как дань политико-юридической 

корректности. В истории ЕСПЧ практически не 

имелось случаев неисполнения его решений, что 

также свидетельствует об эффективности этого 

механизма защиты прав человека. 

 

  



Неоціненним правовим документом, який розвинув та конкретизував положення ідеї свободи, 

природних прав людини, поділу влади стала Декларація незалежності США 1776 р. В цьому документі та 

в Конституції США 1787 р. було закладено не лише підвалини американського конституціоналізму, а й 

основи ліберальної концепції прав людини. 

 

 

 

Севостьянова Н. І. Звернення до Європей-

ського суду з прав людини як реалізація 

права на правосуддя: монографія / Н. І. 

Севостьянова. – Київ: Фенікс, 2016. – 216 с. 

 

Монографія присвячується дослідженню 

правової регламентації, практики реалізації та 

тенденцій розвитку звернення з індивідуальною 

заявою до Європейського суду з прав людини в 

ракурсі реалізації права на правосуддя. 

Акцентовано увагу на тому факті, що в результаті 

системного реформування, з набранням чинності 

Протоколу № 14 до Конвенції, було створено нову 

систему доступу до ЄСПЛ.  



Поворотним пунктом у історії людства в його боротьбі за утвердження прав людини стала Велика 

французька революція, яка створила документ історичної ваги – «Декларація прав людини та 

громадянина 1789 р.». Декларація вперше на законодавчому рівні закріпила принцип формальної 

рівності всіх громадян перед законом, заклала основи універсальної концепції прав людини. 

 

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод. – Харків: Право, 

2016. – 94 с. 

Лебідь В. І. Європейська конвенція про 

захист прав людини і основоположних 

свобод: навчальний  посібник для 

складання адвокатського іспиту / В. І. 

Лебідь. – Київ: Алерта, 2015. – 54 с. 

 

В посібнику систематизовано і стисло викладено 

інформацію з теоретичних питань Європейської 

конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, що передбачені 

програмою кваліфікаційного іспиту для 

отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. Посібник може бути 

корисним для студентів, які навчаються за 

напрямком підготовки «Право», практикуючих 

юристів та всіх, хто цікавиться питаннями 

європейського права.  



Подальше формування стандартів у галузі прав людини активізувалося після Другої світової війни. 10 

грудня 1948 р. Організацією Об’єднаних Націй було прийнято Загальну декларацію прав людини – 

перший документ універсального характеру, який на міжнародному рівні проголосив основні 

громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права і тим самим встановив стандарти та 

ідеали, яким і сьогодні прагнуть слідувати усі країни світу. 

 

 

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади 

захисту та забезпечення захисту прав 

людини в міжнародних європейських 

організаціях: монографія / Н. Б. Мушак. – 

Київ: Ліра-К, 2014. – 192 с. 

 

Значну увагу приділено основним напрямкам і 

особливостям співробітництва Ради Європи, 

Організації по безпеці і співробітництва в Європі 

та Європейського Союзу в установленні ними 

європейських стандартів захисту прав людини. 

Відповідно автором вдосконалена дефініція 

європейських стандартів прав людини, дано 

визначення поняттям «європейська міжнародна 

організація» і «загальноєвропейська система 

захисту прав людини»  



Хартія основних прав Європейського Союзу була проголошена 7 грудня 2000 р. Радою Міністрів, 

Головою Європейського Парламенту і Головою Європейської Комісії. В Хартії прописані 

фундаментальні права і свободи, а також основні процесуальні права, гарантовані Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, які відносяться до громадян ЄС. Вона діє щодо органів 

та установ ЄС, а також щодо держав ЄС, коли вони застосовують право ЄС. Хартія основних прав ЄС 

може слугувати джерелом нормотворчості інститутів Європейського Союзу. 

 

 

 

Право Європейського Союзу: навчальний 

посібник / ред.: Р. А. Петров. – 5-те вид., 

змінене і доп. – Київ: Істина, 2013. – 384 с. 

 

 

Унікальним у цьому виданні є те, що воно 

розглядає процес зближення законодавства 

України із законодавством ЄС. 

Глава VI навчального посібника – «Права людини 

та Європейський Союз» 



Права людини: український контекст 



Правову основу в Київській Русі становила “Руська правда” (1036–1037 рр.) – перший писаний 

кодифікаційний акт руського феодального права, авторство якого пов’язують з ім’ям Ярослава Мудрого 

та його нащадків. Кодексом урегульовувався широкий спектр суспільних відносин і в тому числі в 

ньому містилися норми, що безпосередньо стосуються особи, її прав і свобод. Зокрема, широко 

врегульовувалися відносини власності і спадкові відносини. Низка норм закріплювала відсутність 

смертної кари, мученицьких покарань або катування під час допиту, обмеження, а згодом і заборону 

кривавої помсти, різноманітні правові механізми захисту життя, честі і гідності особи. 

 

 

 

Гончаренко О. М. Права людини в Україні: 

навчальний посібник / О. М. Гончаренко. - 

Київ: Знання, 2008. - 207 с.  

 

У посібнику розкривається зміст поняття «права 

людини», розглядаються класифікація та гарантії 

конституційних прав людини і громадянина в 

Україні. Значну увагу приділено характеристиці 

конституційних економічних прав людини і 

громадянина, особливостям конституційно-

правового регулювання економічних прав на 

різних етапах становлення державності в Україні. 

 



Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.), особливо останній з них, який багатьма сучасниками вважався 

найдосконалішою книгою законів у Європі, закріпили ряд принципово нових підходів до статусу особи. 

Паралельно з Литовськими статутами в українських містах дедалі більшої ваги набувало магдебурзьке 

право, яке стало основою їх самоуправління і судового імунітету, своєрідним гарантом проти 

феодальної сваволі. 

 

 

 

Молдован В. В. Конституційні права, свобо-

ди та обов’язки людини і громадянина: 

навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. 

Чулінда.  - Київ: ЦНЛ, 2012. – 206 с. 

 

У навчальному посібнику надається характерис-

тика основним конституційним правам, свободам 

та обов’язкам людини і громадянина, 

висвітлюються гарантії конституційних прав, 

свобод та обов’язків людини і громадянина. 

Значну увагу приділено аналізу рішень 

Конституційного Суду України, Європейського 

суду з прав людини, що сприятиме модернізації 

освітньої діяльності в контексті європейських 

вимог. 

 

 



Вершиною козацького нормотворення вважається Конституція Пилипа Орлика 1710 р. Вимоги, які були прописані 

в цьому документі, стосуються головним чином обмеження компетенції гетьмана, організації влади за принципом 

поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, виборності урядовців, утвердження прав і свобод громадян. 

Зокрема, цим актом обмежувалися податкові стягнення, встановлювалось непорушне правило захисту жінок – 

вдів козаків, їх дружин, дітей-сиріт, на гетьмана покладався обов’язок забезпечувати додержання непорушних 

громадянських вольностей. 

 

 

 

Колодій А. М. Права, свободи та обов'язки 

людини і громадянина в Україні: підручник / 

А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ: Правова 

єдність, 2008. - 350 с.  

 
Серед інших проблем, які вирішує народ України, 

однією із найгостріших є проблема здійснення 

прав людини та громадянина. Для того щоб у 

повному обсязі реалізувати права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина, необхідно їх 

знати. Дослідження та вивчення прав, свобод та 

обов'язків людини і є предметом цього 

підручника. 



В останній чверті ХІХ ст. Михайло Драгоманов розробив конституцію суспільства, що ґрунтувалася на 

ідеї асоціації гармонійних особистостей. Проект Конституції М. Драгоманова передбачав право судового 

позову на посадову особу чи державну установу за незаконне порушення інтересів особи, право на опір 

незаконним діям чиновників, повну рівність усіх у громадянських правах і обов’язках. 

 

Права і свободи людини і громадянина в 

Україні (доктрина Європейського суду з 

прав людини і Конституційного Суду 

України): навчальний посібник / кол. авт.:  

Р. Арнольд, Б. Банашак, С. Вдовіченко та ін; 

ред.: П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. – Київ: 

Юрінком Інтер, 2013. – 376 с. 

 

Посібник містить елементи монографії, оскільки 

автори використовують надзвичайно великий 

науковий апарат (як вітчизняних, так і зарубіжних 

авторів), що додає йому науковості. Наявність 

практичних завдань, рішень Європейського суду 

з прав людини, Конституційного Суду України та 

рішень конституційних судів зарубіжних країн 

надає можливість набувати практичні навики 

роботи з актами органів конституційної юстиції, 

формує та вдосконалює практичні навики 

застосовувати набуті теоретичні знання при 

вирішенні практичних завдань тощо. 



Подальшого розвитку гуманістичні політико-правові концепції  М. Драгоманова набули у працях 

Михайла Грушевського, зокрема в його конституційному проекті 1905 р. Цим проектом передбачалося 

право українців на українське громадянство, рівноправність жінок і чоловіків, забезпечення особистої 

свободи людини, відокремлення церкви від держави тощо. Українська мова визнавалася офіційною, але 

і всі мови, уживані в Україні, проголошувалися вільними. 

Размєтаєва Ю. С. Права людини як 

фундаментальна цінність громадянського 

суспільства: монографія / Ю. С. 

Размєтаєва. – Харків: Право. 2014. – 196. 

 

Монографію присвячено комплексному 

теоретичному аналізу прав людини як 

фундаментальної цінності громадянського 

суспільства, встановленню особливостей 

реалізації прав у громадянському суспільстві ти 

визначенню на цій основі напрямків 

запровадження прав людини Визначено головні 

особливості здійснення прав людини у 

громадянському суспільстві, обґрунтовано, що 

неурядові організації є основою системи 

реалізації прав людини, розкрито сутність і 

специфіку способів захисту прав у 

громадянському суспільстві. Проаналізовано 

форми правової активності, визначено основні 

властивості правової активності індивідів. 

Доведено універсальність прав як цінності для 

будь-якого громадянського суспільства, 

незалежно від національно-культурного 

контексту. 



Період визвольних змагань 1917–1920 рр. характеризувався пошуком найоптимальніших форм 

державно-правового розвитку України. Під безпосереднім керівництвом М. Грушевського з кінця 1917 і 

до 28 квітня 1918 р. на засіданнях Малої ради, яка мала повноваження законодавчого органу, було 

прийнято 30 законів, які мали б закласти правовий фундамент Української держави. Він науково 

обґрунтував засади державного життя в Україні, а реалізувати їх, з різних об’єктивних і суб’єктивних 

причин, не зміг. Але саме завдяки зусиллям М. Грушевського Україна організувала на той час 

національно-державне життя і вийшла на міжнародну арену. 

 

Філонов О. В.   Основи демократії. Права 

людини та їх забезпечення в умовах 

суспільних змін: навчальний посібник /  

О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, 

І. Я. Тодоров; ред.: О. В. Філонов. – Київ: 

Знання, 2008. – 215 с. 

 

Це один із перших в Україні навчальних 

посібників, у якому розкриваються найважливіші 

принципи розбудови демократичного 

суспільства, показано взаємозв’язок процесів 

розвитку демократії із забезпеченням прав і 

свобод людини та громадянина. Висвітлюються 

ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є 

проблемними у сфері державного будівництва та 

реформування правової системи України. 

Проаналізовано зарубіжну практику створення та 

розвитку демократичних інститутів. 



29 квітня 1918р. було прийнято Конституцію Української Народної Республіки (затверджена сесією 

Центральної Ради, але не набула чинності). Проте, того ж дня гетьманський переворот Павла 

Скоропадського усунув Центральну Раду. Надалі було прийнято низку конституційних актів Гетьманату, 

Директорії і ЗУНР, які закріплювали досить широкий спектр політичних і особистих прав і свобод 

громадян України. Здійснювалися і реальні демократичні перетворення, ефективність яких помітно 

знижувалась внаслідок гострої, нерідко кривавої боротьби за владу. 

 

 

Совгиря О. В. Конституційне право України. 

Повний курс: навчальний посібник / О. В. 

Совгиря, Н. Г. Шукліна. – Київ: Юрінком 

Інтер, 2012. – 544 с. 

 

В основу структури навчального посібника 

покладено поділ галузі конституційного права на 

інститути. 

Розділ посібника  «Конституційні права, свободи 

та обов’язки людини і громадянина в Україні» – 

характеризує історичний розвиток, міжнародні 

стандарти, механізм реалізації, гарантії та захист, 

обмеження конституційних прав та свобод 

людини і громадянина в Україні. 



За часів Радянської влади в Україні було прийнято чотири Конституції (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Щодо 

прав людини їх концептуальною основою тривалий час залишалися положення Декларації прав 

трудящого і експлуатованого народу, прийнятої у січні 1918 р. ІІІ Всеросійським з’їздом рад. Конституція 

УРСР 1978 р. поряд із закріпленням прав та свобод передбачала також закріплення широкого кола 

обов’язків, що було нетрадиційним на той час для конституцій більшості країн світу. Конституція України 

1996 р. є взірцем сучасного конституціоналізму з питань прав і свобод людини і громадянина. Вона 

визначила якісно новий, сучасний статус людини і громадянина в Україні, здійснивши фактично 

“гуманітарну революцію”. 

Конституція України (станом на 01 вересня 

2017 року). – Харків: Право, 2017. – 76 с. 

 

Розділ II «ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА» 

 

 Особисті (громадянські) права та свободи 

людини і громадянина 

 Політичні права і свободи громадян України 

 Соціально-культурні права і свободи людини 

та громадянина 

 Економічні права і свободи людини і 

громадянина 

 Конституційні обов’язки людини і 

громадянина 



Одним із найбільших досягнень у гарантуванні прав і свобод є передбачена Конституцією система 

організаційно-правових гарантій, з-поміж яких особливо значна роль відведена Президентові України, 

Верховній Раді України, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, судам, прокуратурі та 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

Політанський В. С. Право на інформацію як 

фундаментальне право людини: моно-

графія / В. С. Політанський. – Харків: Право, 

2017. – 208 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню процесу 

еволюції права на інформацію від його 

зародження як засобу боротьби за політичну 

свободу до набуття ним оновленого змісту в 

умовах формування інформаційного суспільства, 

що дає підстави розглядати його в контексті 

третього покоління прав людини. Указано на 

місце права на інформацію в системі прав 

людини залежно від: а) покоління прав людини; 

б) ступеня визначеності можливої поведінки й 

характеру державного забезпечення; в) механізму 

реалізації й характеру зобов’язань держави; г) 

кола носіїв прав людини; д) способів його 

здійснення. Здійснено порівняльно-правовий 

аналіз особливостей становлення, розвитку та 

здійснення права на інформацію в країнах сталої 

демократії (на прикладі Франції, ФРН, США) та в 

країнах, які стали на шлях свого демократичного 

розвитку (на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини). 



Важливою ланкою в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина є Конституційний Суд 

України, який здійснює судовий конституційний контроль та захист основ конституційного ладу, 

основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства права і прямої дії 

Конституції на всій території України. 

 

Зеленська М. І. Гарантії прав і свобод особи 

під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою: монографія / 

М. І. Зеленська. – Київ: Алерта, 2016. – 212 

с. 

 

У монографії здійснено комплексне дослідження, 

в якому сформульовано авторське визначення 

поняття «реалізація гарантій прав і свобод особи 

під час застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою», запропоновано 

класифікацію гарантій прав і свобод особи під 

час застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за визначеними критеріями, 

розроблено класифікацію міжнародно-правових 

стандартів реалізації прав і свобод особи під час 

застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою залежно від порядку 

застосування запобіжного заходу. 

 



Філософія прав людини 



Конституція України на відміну від конституцій ряду інших країн закріпила обов’язки людини і 

громадянина, але лише ті з них, які мають принципове значення для забезпечення прав і свобод: 

обов’язок неухильно дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, 

честь і гідність інших людей (ст.68); обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України (ст.65), обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених 

законом та ін. 

 

 

Головатий С. Про людські права: лекції /  

С. Головатий. -  Київ: Дух і Літера, 2016. – 

760 с. 

 

 

Ця книга — перша і поки що єдина в Україні — про 

те, звідки взагалі виникають права людини, їх 

витоки з філософських джерел, коли вони 

набирають юридичної сили і як на зміну  

виплеканої філософами епохи Просвітництва 

приходить і надалі утверджується ідея прав 

людини як нормативне явище міжнародної і 

національної системи права.  

 



Запровадження спеціального інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є 

новацією у державно-правовій системі захисту прав і свобод людини у нашій країні. У Конституції 

України закріплюється право особи звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого (ст. 55) і 

визначається, що через нього здійснюється парламентський контроль за додержанням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина (ст. 101). Статус, функції та компетенція Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини закріплені у конституційному Законі України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини», прийнятому Верховною Радою України 23 грудня 1997 року. 

 

Пейн Т. Права людини / Т. Пейн; пер. з 

англ.: І. Савчак. – Львів: Літопис, 2000. – 255 

с.  

 

Книга Т. Пейна "Права людини" – це роздуми про 

суспільне буття людини: її свободу, права, 

обов’язки. Коли в Америці 1791 року вперше 

вийшла друком ця праця, видавець відмовився 

від неї. Проте з часом книга все-таки стала 

відомою загалові і її популярності ніщо вже не 

могло перешкодити – вона стала наслідком 

успішної революції за незалежність Америки. 

"Права людини" – твір, в якому автор особливу 

увагу зосереджує на системі принципів, що 

повинна стати основою для нових урядів. 

Йдеться про ті основні права людини, про 

дотримання яких в Україні ще потрібно боротися.  



Додатковою гарантією захисту прав і свобод людини є також міжнародні механізми захисту прав 

людини, до яких долучилася Україна. Важливим кроком у цьому напрямі стала ратифікація 17 липня 

1997 року Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Відтепер громадяни України 

отримали можливість звертатися щодо захисту своїх порушених прав до Європейського суду з прав 

людини. 

 

Донеллі Джек. Права людини у 

міжнародній політиці / Джек Донеллі. – 

Львів: Кальварія, 2004. – 280 с. 

 

Джек Донеллі — відомий фахівець з міжнародних 

відносин, викладач Денверського університету 

(США), автор численних статей з проблем прав 

людини. Публікується в таких журналах, як 

American Political Science Review, World Politics, 

Human Rights Quarterly. 

У книзі розглядаються як теоретичні, так і 

практичні аспекти проблеми захисту прав 

людини. На конкретних прикладах з новітньої 

історії автор показує, як народжувалась 

міжнародна правозахисна система, як зростала і 

продовжує зростати її роль. Простежується 

докорінна зміна домінуючого у міжнародній 

політиці розуміння меж державного суверенітету.  



Конституція України юридично ліквідувала всі нормативні перешкоди на шляху до забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, проголосивши, що норми Конституції України є нормами прямої дії і що 

звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції України гарантується. 

 

 

Права человека: учебное пособие / А. Д. 

Гусев, Я. С. Яскевич, Ю. Ю. Гафарова и др.; 

ред.: А. Д. Гусев, Я. С. Яскевич. - Минск: 

ТегграСистемс, 2002. – 304 с. 

 

В учебном пособии раскрывается сущность 

фундаментальных прав человека как феномена 

мировой культуры и цивилизации и 

показывается их роль в развитии личности, 

общества и человечества. В приложении 

приведен Международный билль о правах 

человека. 



«Свобода означає абсолютне верховенство прав людини» 

                                                                                                   Франклін Рузвельт 

 

 

Філософія прав людини / ред.: Ш. Ґосепат, 

Ґ. Ломанн; переклад з нім.: О. Юдін,  

Л. Доронічева. -  К. : Ніка-Центр, 2008. - 320 

с. – (Серія «Зміна парадигми»; Вип. 13). 

 

Серед захисників ідеї прав людини не існує 

єдності в питаннях моралі і етики та їхнього 

співвідношення з правом. Через ці розбіжності 

з’являються різні погляди щодо значення, обсягу 

й обґрунтованості прав людини, проте їхня 

філософська тематизація стикається з 

різноманітними проблемами культурних відмін-

ностей і вимагає співпраці зі спеціальними 

науками різних культур. 

Саме це розмаїття поглядів подано в ґрунтовній 

збірці сучасних філософів 



«Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком» 

                                                                                                                                                                         Г. Лакордер 

 

 


