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Зокрема, у	темі	2.1	«Який	зв’язок	існує	між	людською	гідністю	та	правами	
людини» школярі дізнаються про основні цінності, що лежать в основі прав люди-
ни, і про те, який шлях подолало людство для їхнього забезпечення та реалізації. 
Це дозволить зрозуміти, чому захист прав людини є справді важливим.

Тема складається  
з таких модулів

1. Що таке людська гідність та як вона пов’язана з правами людини.
2. Універсальність. Індивідуальність. Рівність.
3. Охорона й захист людської гідності.

Завершує цю тему практичний блок — громадянська активність, що передба-
чає організацію та проведення флешмобу з метою популяризації поваги до люд-
ської гідності, протидії дискримінації тощо.

Тема	2.2	«Звідки	беруться	права	людини	та	яку	вони	мають	історію» при-
свячена висвітленню історії виникнення, визнання та юридичного закріплення 
прав людини. Учні отримають змогу дізнатись про відомих борців за права люди-
ни та зрозуміють, у чому полягає суть прав людини, перелічених у міжнародних 
документах, і яке значення для цього має діяльність кожного з нас.

Зміст теми 
розкривають  

такі модулі

1. Що лежить у природі походження прав людини.
2. Як формувалися права людини.
3. Борці за права людини.

У практичному блоці, який завершує цю тему, учням пропонується підготувати 
презентацію про українських борців за права людини.

У	темі	2.3	«Які	права	людини	ми	маємо?» школярі дізнаються про осново-
положні права та свободи, їхні ключові ознаки. Це дозволить їм зрозуміти, чому 
можуть виникати дилеми щодо забезпечення та реалізації прав і свобод людини 
та як вони вирішуються. Ключові поняття теми: основоположні права і свободи 
людини, класифікація прав людини, майбутнє прав людини.

Тема включає 
модулі

1. Основоположні права і свободи людини.
2. Класифікація прав людини.
3. Майбутнє прав людини.

Практичне завдання наприкінці теми пропонує учням структурувати ін-
формацію про права людини та розмістити її на сайті навчального закладу задля 
інформування учнів, педагогічних працівників, батьків та ін.

Тема	2.4	«Хто	відповідає	за	дотримання	та	забезпечення	прав	людини?» 
пояснює школярам, як скористатись своїми правами, хто повинен їх гарантувати 
та яким чином ці права реалізуються. Це дозволить старшокласникам зрозуміти 
важливість забезпечення принципу верховенства права та розбудови правової 
держави в Україні.

Модулі  
цієї теми

1. Взаємовідносини «Людина–держава».
2. Чи відповідає держава за дотримання, гарантування та захист прав і свобод 

людини.
3. Чи має обов’язки людина щодо реалізації та забезпечення прав і свобод.

Розділ 2 «ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ» знайомить старшокласників 
з основними засадами та ключовими поняттями, що стосуються 
людської гідності, прав людини, прав дитини та механізмів їхнього 
захисту.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

Завершує тему практичне заняття, в якому школярам пропонується деталь-
ніше проаналізувати одне з прав, розглянутих у темі, та розробити план його 
реалізації.

У	темі	2.5	«Які	права	мають	діти» учнівська молодь дізнається про права і 
свободи дитини, які особливості вони мають, хто і яким чином повинен їх захища-
ти та забезпечувати. Школярі ознайомляться з такими поняттями: права дитини, 
Конвенція ООН про права дитини, порушення прав дитини.

Тема містить  
такі модулі

1. Як у дітей з’явилися права.
2. Конвенція ООН про права дитини.
3. Як реалізуються права дитини.

Практичне заняття до цієї теми полягає у пошуку аргументів про важливість 
бути обізнаними з Конвенцією про права дитини як для дітей, так і для дорослих.

У	темі	2.6	«Як	зрозуміти,	що	твої	права	порушують» з’ясовується, за яких 
обставин права людини можуть обмежуватись, та що є порушенням прав людини. 
Це дозволить учням усвідомити причини та необхідні умови для обмеження прав 
та свобод людини, а також відрізняти порушення прав людини серед інших право-
порушень. Ключові поняття: обмеження прав людини, порушення прав людини, 
міжнародний Білль про права людини.

Зміст теми  
у модулях

1. Обмеження прав людини.
2. Порушення прав людини.

У завершальному до цієї теми практичному занятті школярам пропонується 
написати есе про причини порушення прав людини та способи запобігти цьому.

Тема	2.7	 «Які	механізми	 захисту	прав	людини	 існують» розкриває міжна-
родні та національні механізми захисту прав людини, порядок звернень щодо за-
хисту прав людини до різних національних і міжнародних органів та організацій. 
Це дозволить учням зрозуміти важливість різних механізмів захисту прав людини 
та цінність ініціативи кожної особи у цій сфері. Основні поняття, що розкривають-
ся в темі: міжнародні та європейські стандарти і механізми захисту прав людини, 
національний механізм захисту прав людини в Україні, порядок звернень щодо за-
хисту прав людини, правозахисники.

Модулі  
теми

1. Які є міжнародні та європейські механізми захисту прав людини.
2. Як працює національний механізм захисту прав людини в Україні.
3. Як громадянське суспільство може впливати на захист прав людини.

Практичне заняття до цієї теми передбачає пошук та ознайомлення з діяль-
ністю громадських організацій, що захищають права людей в Україні.

У	темі	2.8	«Як	діти	можуть	захищати	свої	права» учні дізнаються, до кого 
можна звернутись і як потрібно діяти, якщо їхні права порушують. Це дозволить їм 
навчитися захищати свої права та формувати таке шкільне середовище, де знають 
і поважають права дитини. Школярі ознайомляться зі значенням понять: комітет 
з прав дитини ООН, уповноважений Президента України з прав дитини, способи 
захисту прав дитини.

Тема включає  
такі модулі

1. Хто відповідає за захист прав дитини.
2. Яким чином діти можуть захищати свої права у повсякденному житті.
3. Вчимося захищати свої права.

У практичному завданні, що завершує цю тему, учні можуть пригадати ситуації 
з порушенням власних прав та написати есе з міркуваннями, як цьому запобігти.

Майстерня	 громадянина — практичне заняття розділу 2 «Як захистити 
свої права в Європейському суді з прав людини» розкриває роль та значення 
Європейського Суду з прав людини для захисту прав людини, процедури і прин-
ципи його роботи.
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Тема 2.1  Який зв’язок існує між людською гідністю  
та правами людини

У цій темі ви дізнаєтеся про основні цінності, що лежать в основі прав лю-
дини, і про те, який шлях подолало людство для їхнього забезпечення та 
реалізації. Це дозволить зрозуміти, чому захист прав людини важливий 
для кожного і кожної з нас. Ключові поняття з теми: людська гідність, 
рівність, рівноправність, дискримінація, цінності прав людини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо поняття «людська гідність» та природу походження прав 
людини.
Розуміємо, які загальнолюдські цінності відображені у правах людини та 
чому важливо їх захищати.
Діємо, реалізуючи флешмоб, присвячений питанням прав людини.

Відповідно до Указу Президента України № 877/2014 «Про День Гідності 
і Свободи» від 13.11.2014, цю пам’ятну дату упроваджено «з метою утвер-
дження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до 
сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події 
в Україні початку ХХІ століття».

Обговорюємо У зв’язку з якими подіями в Україні була запроваджена ця пам’ятна дата?
Як ви розумієте зміст і значення Дня Гідності і Свободи для громадян 
України?
Як ви гадаєте, чи можна захистити демократичні цінності лише за-
провадженням офіційного дня їхнього відзначення? Обґрунтуйте свою 
думку.
Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб у свідомості людини та сус-
пільному житті запанували цінності гідності та свободи?
Як ви вважаєте, що таке людська гідність?
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Модуль 1    Що таке людська гідність та як вона пов’язана  
  з правами людини

На сьогодні загальноприйнятого визначення людської гідності не існує. 
Дуже важко дати визначення цьому поняттю мовою науки — філософії або 
юриспруденції. Втім, кожна людина може відчути і зрозуміти суть гідності, 
коли на неї чиниться тиск. 

Для того, щоб зрозуміти витоки концепції прав людини, важливим є 
розуміння поняття «людська гідність». Людська	гідність — це цінність, 
яка визначає самодостатність людини, можливість реалізовувати власний 
потенціал. 

Гідність — це переконаність у тому, що ми можемо організувати життя так, 
як це відповідає нашому внутрішньому світові: не коритися авторитарному 
режиму, скинути його; скинути передусім з себе, зі своєї душі.

Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігієзнавець,  
член-засновник Української Гельсінської групи

Гідність — це мій скарб. Це той мій внутрішній скарб, який я маю у собі як невід’ємну 
частину мене, прописану на рівні ДНК, яка належить мені по праву народження 
і яку не можливо в мене відібрати. Це моя спадковість, моє спадкоємство, моє 
достоїнство, мій капітал, мої надбання, мій ресурс, мій потенціал.

Олена Вострова, психолог, лінгвіст, художниця

Їй [гідності] не можна дати визначення, але її можна відчувати. Її має кожна 
людина. Це — своєрідний лакмусовий папірець, що може подавати знак про 
можливі порушення прав людини. Коли ми відчуваємо приниження чи біль — 
страждає людська гідність. Якщо причиною страждання, болю є дії держави — 
це ситуація порушення прав людини.

Сергій Буров, правозахисник

Людська гідність пов’язана із самою сутністю людяності, випливає зі самого 
факту, що хтось є людиною; його має і немовля, яке ще нічого ні доброго, ні 
поганого в житті не зробило, і найбільший злочинець. Людську гідність потрібно 
відрізняти від особистої гідності, яке є поняттям, близьким до честі — таку 
гідність треба «заробити», вона росте, коли ми поводимося благородно і 
порядно, можна її втратити, якщо чинимо підло. Для прав людини важливим є 
перше поняття — людська гідність.

Марек Новицький, Голова Гельсінського фонду з прав людини у 1990–2003, 
Варшава, Польща

Порівнюємо  
і обмінюємося 

думками

Чим наведені судження про людську гідність подібні між собою?
Чим людська гідність відрізняється від особистої?
Яким чином людська гідність стосується прав людини? Презентуйте 
свої думки перед класом.
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Модуль 2    Універсальність. Індивідуальність. Рівність

Людська гідність нерозривно пов’язана з унікальністю кожної людини. 
Кожен і кожна з нас володіє думками, почуттями, особистими якостями, а, 
отже, є цінністю завдяки своєму існуванню. Саме тому дуже важливо захи-
щати людську гідність. 

Права людини є універсальними для представників усіх держав, релі-
гій, культур, націй і вони захищають нас від неправомірних дій або без-
діяльності, що принижують людську гідність. Незалежно від того, якою є 
людина: доросла чи дитина, чоловік чи жінка, здорова чи особа з інвалідні-
стю, представляє ту чи іншу расу або релігію, багата чи бідна, усі користу-
ються універсальними правами.

Водночас права людини є індивідуальними і належать кожній людині, 
оскільки вона є особливою. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте ілюстрації. 
Подумайте, чи однаково люди, зображені на них, сприймають ситуації. 
Що, на вашу думку, відчувають зображені персонажі? 
Чим їхні відчуття відрізняються?

Важливим для забезпечення людської гідності є поняття рівності. 
Сучасна концепція прав людини визначає це поняття як принцип, за яким 
усі суб’єкти права мають рівні юридичні права, незважаючи на вік, стать, 
расову приналежність, національність, політичні та релігійні переконан-
ня, соціальний, майновий стан тощо. 

Принцип рівності закріплений у всіх основоположних міжнародних до-
кументах у сфері прав людини та у більшості демократичних конституцій.

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте графічні зображення. Подумайте, чи є тотожними понят-
тя «рівність» і «рівноправність»? 
Виберіть із запропонованих те зображення, яке підтверджує вашу дум-
ку. Поясніть, чому ви зробили саме такий вибір.

w
w

w
.f

re
ep

ik
.c

o
m



Тема 2.1. Який зв’язок існує між людською гідністю та правами людини

9

Категорії «рівність» і «рівноправність» — це не тотожні поняття, а тісно 
взаємопов’язані. Рівність є ширшим поняттям за рівноправність й вклю-
чає останню. Конституційний принцип рівності особи складається з двох 
елементів: рівності прав, свобод і обов’язків (рівноправності) й рівності 
всіх перед законом і судом.

Протилежним до поняття «рівність» є поняття «нерівність», тобто не-
однакове ставлення до людей. Якщо це ставлення пов’язане з приналеж-
ністю людини до певної групи, меншини, то необґрунтоване обмеження 
прав і свобод людини називають дискримінацією.

У сучасній концепції прав людини застосовують принцип «недискримі-
нації», що означає не тільки рівноправне ставлення та відсутність дискри-
мінації, але й створення додаткових умов та середовища, де людина могла 
б реалізувати свої права. Наприклад, для людини з інвалідністю побуду-
вати пандуси для доступу у важливі для забезпечення її потреб місця та 
установи, бо інакше вона не може реалізувати більшість своїх прав.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся з окремими статтями Загальної декларацiї прав людини. 
Визначте, які принципи сформульовані в наведених статтях. 
Чому ці принципи закріплені на початку Загальної декларації прав 
людини?

Загальна	декларацiя	прав	людини
Стаття	1.	Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та 

правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у ставленні один 
до одного в дусi братерства.

Стаття	2.	Кожній людині мають бути забезпечені всi права i всi свободи, 
проголошенi цiєю Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, 
мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи соцiаль-
ного походження, майнового, станового або iншого становища. Крiм того, 
не має бути жодного розрiзнення на основi полiтичного, правового або 
мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, не-
залежно вiд того, чи є ця територiя незалежною, пiдопiчною, несамовряд-
ною або як-небудь iнакше обмеженою у своєму суверенiтетi.
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Аналізуємо 
ситуацію

Ознайомтеся із запропонованими ситуаціями. 
Визначте, чи забезпечується у наведених ситуаціях принцип рівності. 
Поясніть свою думку.

Ситуація 1
Етнічна більшість громади міста вирішила, що ті, хто належить  
до меншини Х, зобов’язані жити в окремому районі населеного пункту.

Ситуація 2
Чоловікові відмовили у видачі водійських прав на підставі того,  
що він має поганий зір.

Ситуація 3
В оголошенні про працевлаштування в державну установу, що здійснює 
охорону правопорядку, сказано, що пріоритет надаватиметься чоловікам 
у віці до 25 років.

Незважаючи на те, що кожна людина є індивідуальністю, як істота соці-
альна вона завжди намагається себе ототожнювати, порівнювати, визна-
чати своє місце в суспільстві за певними, категоріями — національністю, 
релігією, культурою, звичками, політичними уподобаннями, фізичними 
або психологічними особливостями. Таким чином у суспільстві формують-
ся «більшості» і «меншості». Принцип рівності і забезпечує той баланс між 
більшістю і меншістю, враховуючи інтереси всіх людей.

Модуль 3    Охорона й захист людської гідності

Цінності прав людини — гідність, індивідуальність, рівність — стали 
визначальними у суспільному житті не одразу. Для їхнього забезпечення  
і реалізації людство подолало непростий шлях страждань і боротьби.
 Пригадайте з історії, в яких країнах існувала дискримінація на держав-

ному рівні та яких категорій суспільства вона стосувалась.

Слідами 
історії 

У минулому в багатьох правах відмовляли рабам та представникам ниж-
чих класів, іноземцям. Зокрема, Декларація незалежності Сполучених Штатів 
Америки проголошувала рівність усіх людей у гідності та правах, але коло «всіх 
людей» було доволі обмеженим — до нього не входили жінки, діти, темношкі-
рі та навіть італійці з ірландцями. Лише через 100 років боротьби темношкірі 
американці були звільнені від рабства та майже через 200 років — позбулися 
принизливих законів, якими закріплювалася їхня дискримінація.

В освіченій Європі жінки століттями боролися за рівні з чоловіками права. 
1907 року вперше у світі жінки були обрані до законодавчого органу — сей-
му Фінляндії. Німкені отримали право голосу лише 1918 року, а англійки —  
1928 року. У Франції жінки отримали можливість голосувати на виборах лише 
1946 року. До 1971 року Швейцарія відмовляла своїм громадянкам у праві 
обирати і бути обраними. У деяких кантонах голосувати на місцевих виборах 
швейцарки змогли лише після 1991 року.

Гітлерівська Німеччина позбавила на законодавчому рівні прав людей із фі-
зичними вадами та психічними розладами, гомосексуалів, ромів та євреїв. 

Закони Радянського Союзу дозволяли ув’язнювати та знищувати тих, хто 
не погоджувався з офіційною ідеологією. Така ситуація наявна і сьогодні у дея-
ких країнах світу, наприклад, у Північній Кореї. У деяких теократичних країнах 
утискають права представників недомінуючих конфесій, а за відступ від офі-
ційної релігії людині може загрожувати смерть.
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся з даними таблиці «Топ-10 ознак, за якими найчастіше 
дискримінують людей в Україні». 
Подумайте, чи стикались ви у своєму житті з випадками дискримінації. 
Якщо так, то що саме було її причиною?
Які соціальні групи у вашій громаді, є сьогодні найбільш вразливими до 
дискримінації? Поясніть, чому ви так вважаєте.
Які висновки можна зробити за результатами дослідження?

Топ-10	ознак,	за	якими	найчастіше	дискримінують	 
людей	в	України,	%*

% від усіх опитаних

Вік 37,4

Інвалідність 37,7

Майновий стан 24,4

Сексуальна орієнтація 21,0

Стать 20,4

Стан здоров’я 20,3

Політичні погляди 19,9

Етнічне походження (національність) 14,8

Релігійні погляди 12,2

Статус вимушених переселенців 11,8

*Джерело: Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне 
дослідження / [І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.] ; за заг. ред. Т. Печончик. Київ, 
2017.  308 с.

Питання прав людини, основних свобод, демократії і верховенства зако-
ну мають міжнародний характер, оскільки їхнє дотримання — одна з основ 
світопорядку.

У правах людини відображені найважливіші загальнолюдські цінності, 
якими повинен володіти кожен індивід, ким би він не був і де б не про-
живав. Вони універсальні, тобто є надбанням кожного (міжнародне спів-
товариство визнає права за всіма людьми), неподільні, взаємопов’язані і 
взаємозумовлені. 

Застосуйте набуті знання та досвід

 Організуйте фото-флешмоб зі слоганами «Я — людина і маю почуття 
людської гідності», «Ми з тобою особливі», «Я поважаю вашу гідність», 
«Я проти дискримінації» та іншими складеними після вивчення теми 
слоганами.
Інструкція для проведення флешмобу
Крок	1. Підготуйте слогани-фрази на аркушах А4.
Крок	2. Зробіть своє фото з однією чи декількома фразами на роздруко-

ваних аркушах А4 або написаними від руки.
Крок	3. Розмістіть це фото на своїй сторінці у соціальних мережах із 

поясненням мети флешмобу та проханням підтримати вашу активну 
позицію.

Права	 людини — це за-
гальні права і свободи всіх 
людей незалежно від суспіль-
ного устрою, політичного ре-
жиму, міжнародного статусу 
країни, громадянство якої 
має людина.
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Тема 2.2  Звідки беруться права людини  
та яку вони мають історію

У цій темі ви з’ясуєте історію виникнення, визнання та юридичного закрі-
плення прав людини. Також ви зможете дізнатись про відомих борців за 
права людини та зрозумієте, в чому полягає суть прав людини, перелічених 
у міжнародних документах, і яке значення для цього має діяльність кожно-
го з нас.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо шлях появи та розширення, визнання та закріплення прав 
людини.
Розуміємо, що визнані та закріплені в міжнародних документах права і 
свободи — результат тривалої боротьби суспільства та конкретних людей.
Діємо, здійснюючи проект «Зробимо їх відомими: борці за права людини 
серед нас». 

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Ознайомтеся з інфографікою, на якій відображено результати опиту-
вання українців щодо можливих джерел прав людини.
З якими джерелами пов’язують походження прав людини опитані 
українці?
Як ви думаєте, що вплинуло на результати опитування?
Який варіант відповіді обрали б ви?

Розподіл думок щодо джерел прав людини*

*Джерело: Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне 
дослідження / [І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.] ; за заг. ред. Т. Печончик. Київ, 
2017.  308 с.

Права людини належать їй  
від народження

Права людини надаються їй  
державою

Права людини визначаються 
міжнародними угодами

Права людини визначає релігія

Кожна людина самостійно 
визначає, які в неї права

Інше

Важко сказати

 
46,0

 
32,0

 
5,7

 
3,0

 
8,8

 
1,2

 
3,3
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Тема 2.2. Звідки беруться права людини та яку вони мають історію

Модуль 1    Що лежить у природі походження прав людини 

Права людини, як щит — вони захищають нас, вони, як правила, — пояс-
нюють, як поводитися, і вони, як арбітри, — ми можемо до них звертатися.

Що ж розуміємо під поняттям «права людини»? Безумовно, передусім 
вони стосуються людських базових потреб, тобто того мінімуму, без якого 
людина не може існувати та розвиватися як особистість. Стосовно себе ми 
всі визнаємо, що в нашому житті є такі аспекти, які мають бути непоруш-
ними і в які ніхто не має права втручатися, оскільки вони життєво важливі 
для нашої природи і нашої людської гідності. 

Щоб краще зрозуміти відмінності у природі прав людини, можна умов-
но поділити їх на «права» та «свободи». Говорячи про «свободи», ми має-
мо на увазі ті сфери життя людини, у які не може втручатися держава. На 
відміну від «свобод», забезпечення «прав» потребує виконання державою 
конкретних дій. Наприклад, для того, щоб ми реалізували право на освіту, 
державі недостатньо його визнавати, вона має створити можливості для 
його реалізації: побудувати школи, підготувати вчителів, надрукувати під-
ручники тощо.

У 1996 року, прийнявши Конституцію, Україна як держава присягнула-
ся у повному обсязі забезпечити кожному зі своїх громадян і кожній лю-
дині, яка перебуває на території України, весь перелік прав, які містить 
Конституція. А ратифікувавши у 1997 році Європейську Конвенцію з прав 
людини, українська влада пообіцяла світовому співтовариству забезпечи-
ти всім, хто перебуває під її юрисдикцією, реалізацію записаних у Конвенції 
прав та свобод. Це дає кожному громадянину підстави вимагати дотриман-
ня своїх прав, закріплених у національних та міжнародних документах. 

Окуляри	прав	людини
Права людини формують наше повсякденне життя. Буває цікаво примі-

ряти «окуляри прав людини» й озирнутися довкола. Чи замислювалися ви 
над тим, що відпочинок на пляжі в чудовий літній день можна розглядати 
як право на відпочинок? А про те, що спілкування в мережі Інтернет є реа-
лізацією низки прав? 
 Одягніть «окуляри прав людини», тобто погляньте на світ через призму 

прав людини. 
 Подумайте і наведіть приклади зі свого життя, ЗМІ, пов’язані з реаліза-

цією чи порушенням прав людини.
 Прокоментуйте, наскільки наше повсякденне життя пов’язане з права-

ми людини.
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Модуль 2    Як формувалися права людини

 Простежте за процесом розвитку прав людини в історії та назвіть його 
найважливіші етапи.

Слідами 
історії 

Історія	прав	людини нараховує не одне тисячоліття. Можна стверджува-
ти, що права людини — ровесники людства, а їхня ідея зародилася вже тоді, 
коли стали виникати перші людські спільноти, з метою обмежити свавілля 
сильних, захистити слабких та створити можливості для самореалізації.

Розвиток концепції прав людини — це історія перетворення норм мора-
лі у норми права. Спочатку це були тільки моральні та філософські катего-
рії. Минули тисячоліття перед тим, як ці цінності та гарантії їхньої реаліза-
ції та захисту стали закріплюватись як юридичні норми. 

В античній Греції зародилася філософська думка про те, що права не є 
привілеями, наданими владою чи суспільством, а чимось природним, влас-
тивим людський істоті. Римські творці законів були послідовниками грець-
ких філософів і також визначали природний характер прав та свобод. Втім, 
ці права належали не всім. У Греції та Римі в добу античності права визна-
чались приналежністю людини до певної соціальної групи чи класу. Якщо 
людина була громадянином полісу, її статус визначав права. Але якщо вона 
не належала до жодної соціальної групи, то взагалі не мала жодних прав. 

У середньовіччі, на межі ХІІ–ХІІІ століть у деяких європейських країнах 
було прийнято низку важливих документів, якими закріплювалися права та 
свободи: спочатку — дворянства, а згодом — всіх вільних людей. Найбільш 
відомим з них є «Велика хартія вольностей» — Magna Charta, яку проголосив 
1215 року англійський король Іоан Безземельний. Її було прийнято під тис-
ком знаті та духовенства, які більше не хотіли миритися зі свавіллям короля 
і, об’єднавшись, змусили його правити відповідно до закону. Наприкінці ХVІІ 
та впродовж ХVІІІ століть відомі філософи-просвітники — Джон Локк, Дені 
Дідро, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Шарль-Луї Монтеск’є розвинули ідею при-
родного походження прав і свобод та стверджували, що вони належать не 
тільки громадянам, а кожній людині від народження. 

Минуло зовсім небагато часу, й ідеї просвітників були втілені у життя. 
У 1689 році в Англії з’явився «Білль про права» — документ, що заклав під-
валини першої конституційної монархії. Як і «Велика хартія вольностей», 
він містив перелік частини прав, які пізніше назвуть громадянськими (осо-
бистими) і політичними правами. А ще через століття ці досягнення при-
множились і закріпилися в таких документах, як Декларація незалежності 
Сполучених Штатів Америки (1776 р.) та Декларація прав людини і гро-
мадянина Франції (1789 р.), а згодом — і в Конституціях США та Франції. 
Важко переоцінити ці події — вперше в історії людства держави визнали 
права громадянина фундаментальною цінністю та заклали цей принцип в 
основу державного устрою.

До середини ХХ століття права людини фактично залишалися «правами 
білої людини». Існування рабства і расової сегрегації, гендерної дискримі-
нації, переслідування за ідеологічними переконаннями були масовою прак-
тикою, нерідко закріпленою в законі.

«Велика хартія 
вольностей» —  
Magna Charta, 1215
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Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте наведені фотографії. Які події, на вашу думку, на них 
відображені?
Які людські цінності та права людей, зображених на фото, порушува-
лись? Хто був за це відповідальним?
Що ви знаєте про расову політику нацистів, про концтабори? Чому по-
дібна політика стала можливою?
Як, на вашу думку, така політика та її наслідки пов’язані зі створенням 
у 1945 році Організації Об’єднаних Націй та розробкою міжнародних ме-
ханізмів захисту прав людини?

 

Жахливі події Другої світової війни підштовхнули людство до переоцін-
ки цінностей — визнається універсальність прав людини. Геноцид євреїв, 
що отримав назву Голокост, винищення ромів, людей з психічними розла-
дами, переслідування гомосексуалів, ув’язнення свідків Єгови, расова по-
літика на окупованих територіях — усе це дало поштовх розвитку ідеї про 
те, що питання дотримання прав людини не може бути лише внутрішньою 
справою держави.

Більшість країн погодилась обмежити свій суверенітет і дозволити сві-
товому співтовариству контролювати стан дотримання прав людини на 
своїх територіях — саме так починають створюватися міжнародні меха-
нізми захисту прав людини. У 1945 році створено Організацію Об’єднаних 
Націй. А 10 грудня 1948 року прийнято Загальну	декларацію	прав	люди-
ни. Цей документ складають 30 статей, що містять перелік прав, які нале-
жать без винятків кожній людині. Важливість Декларації полягає і в тому, 
що вона стала предметом «світового консенсусу» — переважна більшість 
країн світу, попри великі соціальні та культурні відмінності, визнали цін-
ність проголошених у ній прав та свобод. 

Расова	 сегрегація (лат. 
seg regatio — відділення) — 
різновид дискримінації, який 
полягає у фактичному чи 
юридичному відокремленні 
в межах одного суспільства 
тих суспільних груп, які ви-
різ няються за расовими оз на -
ками, та в подальшому зако-
нодавчому обмеженні їх ніх 
прав.

1. Режим доступу: https://bigsmi.com/
news/21140-lagerya-smerti-vtoraya-
mirovaya-vojna-natsistskie-lagerya-
smerti.html?page=11&per-page=12 

2. Режим доступу: https://www.depo.
ua/ukr/life/top-15-ridkisnih-fotografiy-
drugoyi-svitovoyi-viyni-09052016090000

3. Режим доступу: http://tyzhden.ua/
History/71740
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Цікава інформація

Елеонора Рузвельт, дружина Президента США 
Франкліна Делано Рузвельта, очолювала Комісію ООН 
з прав людини і відіграла значну роль у підготовці 
Загальної Декларації прав людини. Пропонуючи її 
на розгляд Генеральній Асамблеї ООН, вона сказала 
«Зараз ми стоїмо на порозі найбільшої події як у житті 
ООН, так і в житті людства. Ця Декларація цілком може 
стати міжнародною Великою хартією вольностей для 
людей всього світу». Текст Декларації був перекладе-
ний 375-ма мовами та діалектами і став першим гло-
бальним визначенням прав, якими володіють всі люди.

Елеонора Рузвельт  
із Загальною декларацією прав людини 

Покоління	прав	людини
Упродовж наступних десятиліть на регіональному та всесвітньому рів-

нях прийнято міжнародні угоди, які визначають механізми контролю за до-
триманням та захистом прав людини. У 1950 році на Європейському конти-
ненті виникає Конвенція	Ради	Європи	про	захист	прав	людини	і	осново-
положних	свобод. А у 1966 році Організація Об’єднаних Націй приймає два 
Міжнародні пакти — «Про	громадянські	і	політичні	права»	та	«Про	соці-
альні,	економічні	і	культурні	права».	Згодом у системі ООН, Ради Європи 
прийнято й інші документи, які мають силу міжнародних угод. 

Так, відповідно до їхнього історичного розвитку, сформувалась умовний 
поділ прав людини на покоління. Традиційно їх поділяють на три, однак де-
далі частіше з’являється думка про виокремлення четвертого покоління.

Перше	 покоління	 прав та свобод людини і громадянина визначало 
межі втручання державної влади у сфери громадянського суспільства та 
особистого життя людей — право на свободу думки, совісті і релігії, рів-
ність перед законом, право на участь в управлінні державою, недоторка-
ність особи тощо.

Перші акти англійського конституціоналізму, що закріплюють права 
людини, — Петиція про права (1628), «Хабеас корпус акт» (Habeas Corpus 
Act) (1679) і Білль про права (1689). До першого покоління прав людини на-
лежать також американські декларації, а саме: Декларація прав Вірджинії 
(1776), Декларація незалежності США (1776), Конституція США (1787), 
Білль про права (1791), а також французька Декларація прав людини і гро-
мадянина (1789) та інші. 

Друге	 покоління	 стосується соціально-економічних та культурних 
прав людини. Вимоги їхнього визнання почали з’являтися після Першої 
світової війни, а закріпились як юридичні норми після Другої світової вій-
ни, коли завдяки потужному промисловому розвитку склалися вагомі пе-
редумови для задоволення соціальних потреб громадян.

До них належать свобода праці й підприємництва, право на житло, пра-
во на особисту власність, право на сім’ю, право на охорону здоров’я, право 
на відпочинок, право на освіту, свободу творчості, право на користування 
культурними цінностями та ін.

Становлення третього	 покоління прав людини пов’язане з націо-
нально-визвольним рухом країн, що розвиваються, а також із загостренням 
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глобальних світових проблем після Другої світової війни. Це покоління 
стосується права народів на власну культуру, мову, незалежну національ-
ну державу, природні багатства, рівноправну участь у науково-технічному 
прогресі та міжнародній торгівлі, а також права на мир, безпеку, гуманітар-
ну допомогу та безпечне довкілля.

Взаємозалежність між першим, другим і третім поколіннями прав лю-
дини забезпечує дотримання такого принципу: реалізація колективних 
прав не повинна обмежувати права і свободи особи.

У XXI столітті правозахисники визначили появу четвертого	покоління	
прав людини, яке пов’язане з науковими відкриттями в галузі мікробіоло-
гії, медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання у психо-
фізіологічну сферу життя людини (наприклад, право людини на штучну 
смерть (евтаназію); право жінки на штучне запліднення і виношування 
дитини для іншої сім’ї, вирощування органів людини з її стовбурових клі-
тин та ін.), яке, однак, не є безмежним (заборона клонування людини та 
встановлення інших правових меж).

Дискусія Представники влади деяких держав, що розвиваються, стверджують, 
що насамперед необхідно досягти сталого розвитку та добробуту і лише 
після цього можна вести мову про права та свободи людини. 

Чи погоджуєтеся ви з такою позицією? Чому? Обґрунтуйте свою думку.
Як ви думаєте, представники яких держав можуть так заявляти? Чому 
вони у цьому зацікавленні?

Модуль 3    Борці за права людини

Досліджуємо  
та обговорюємо

Історія	прав	людини	—	це	історія	боротьби	за	них	
(Адаптовано за матеріалами посібника з освіти в галузі прав людини 
«Компас»)

Об’єднайтесь у групи. Ознайомтеся з інформаційними картками, які 
подають біографії, вислови і зображення відомих людей — активістів 
ХХ століття в сфері захисту прав людини.
Картка А — вислови, картка Б — фото, картка В — біографії. Кожна гру-
па обирає по одній картці А. Ваше завдання підібрати до картки з висло-
вами відповідну фотографію та біографію діяча. 
Зважте, що всі картки перемішані хаотично. В результаті роботи 
групи має утворитися комплект із 3-х карток: вислів — фото — 
біо графія з відповідним набором літер (наприклад, А1-Б7-В2). За 
необхідності скористайтесь інтернет-ресурсами.
Підготуйте коротку розповідь про обраного вами правозахисника чи 
правозахисницю і презентуйте її перед класом. 
Яка інформація для вас виявилась новою, цікавою, вражаючою?
Чиї ідеї та діяльність вам імпонують найбільше? Поясніть свою думку.
Які наслідки мала діяльність цих людей для тих, за чиї права вони боро-
лися, та для людства загалом? 
Чому історія прав людини пов’язана з боротьбою за них?
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А 6
«...Люди, що хочуть будувати державу на 

міцних демократичних засадах, спершу по-

винні звільнити власний розум від байду-

жості та страху. 
Саме людське бачення світу, де панували 

б здоровий глуз і цивілізована людяність, 

спонукає кинути виклик і страждати 

заради побудови суспільства, вільного  

від нестатків та страху».
Аун Сан Су Чжі

А 3
«Я боровся проти панування 
білих, і я боровся проти домі-
нування чорних. Я плекав ідеал 
демократичного та вільного 
суспільства, в якому всі люди 
житимуть у гармонії та ма-
тимуть рівні можливості. 
Це — той ідеал, заради якого я 
хочу жити і до якого я прагну».

Нельсон Мандела

В 2
Народилась у Бірмі, дочка вби-

того лідера національно-ви-

звольних сил Бірми. Керівник 

продемократичного руху у 

своїй рідній країні. Боролась 

проти військового режиму. 

Розбудила Бірму своїми при-

страсними виступами на за-

хист демократії та прав лю-

дини. У 1991 році нагороджена 

Нобелівською премією миру.

А 1
«Роз’єднаність людства загро-
жує йому загибеллю. 
Я відчуваю себе в невідплатно-
му боргу перед сміливими і 
мо ральними людьми, які є 
в’яз нями тюрем, таборів і пси -
хіатричних лікарень за свою 
боротьбу на захист прав лю-
дини. …сьогодні ми повинні 
бо ротися за кожну людину ок-
ремо, проти кожного випадку 
несправедливості, порушення 
прав людини — від цього зале-
жить дуже багато в нашому 
майбутньому». 

Андрій Сахаров

А 7
«Якщо ця “кваліфікація” була б правильною, 
нас би судили по законах нашої держави. 
Оскільки нас не судять, то за що виключа-
ють зі Спілки художників? Хіба позбавлення 
права на творчість, блокування безробіт-
тям може бути мірою покарання? За ра-
дянськими законами це юридично неправо-
мірно».

Алла Горська

В 3
Радянський фізик, один з роз-
робників водневої бомби. Ви-
магав лібералізації СРСР, про-
тестував проти незаконних 
розправ над борцями за грома-
дянські та національні права. 
За протести проти радян-
ської інтервенції в Афганіс-
тані він був позбавлений всіх 
державних нагород й фактич-
но ізольований від зовнішнього 
світу. Лауреат Нобелівської 
премії миру 1975 року.

В 1
Українська видатна художниця. Виступала на захист української мови, культури. Ви-кривала злочини радянської влади, висту-пала проти комуністичного режиму СРСР. Брала участь в акціях протесту проти роз-прав над українськими правозахисниками.

Б 1

Б 6

Б2

Б 7
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Тема 2.2. Звідки беруться права людини та яку вони мають історію

А 4
«У мене є мрія, що настане день, коли наша 
нація повстане і доживе до істинного змісту 
свого девізу: “Ми вважаємо самоочевидним, 
що всі люди створені рівними”.
У мене є мрія, що одного дня ця нація підні-
меться, і переживе свою долю. Ми всі знаємо, 
що люди на землі створені рівними».

Мартін Лютер Кінг

В 4
Боровся проти расизму. Йому було заборонено брати участь у мітингах, змушений піти у підпілля, а згодом, заарешто-ваний та засуджений до до-вічного ув’язнення. Провів 27 років за ґратами.Був обраний президентом Пів-денно-Африканської республі-ки на перших демократичних виборах у цій країні у віці 76 років. Лауреат Нобелівської премії миру 1993 року.

В 5
Був священиком баптистської 
церкви в Монтґомері (штат 
Алабама. Боровся за грома-
дянські права темношкірого 
населення в США ненасиль-
ницькими походами, демон-
страціями та бойкотами. За 
непокору владі його неоднора-
зово заарештовували. 
Очолив шеститисячний марш 
протесту в Мемфісі, метою 
якого була підтримка робіт-
ничих страйків. Був смертель-
но поранений внаслідок по-
стрілу снайпера, але його мрія 
збулась.

В 6
Радянський генерал-майор, українець. Коман-

дував дивізією в роки війни 1939–1945. Створив 

і очолив першу в СРСР кафедру військової кібер-

нетики, опублікував 86 наукових праць у цій га-

лузі, захистив докторську дисертацію. Проте-

стував проти вторгнення радянських військ до 

Чехословаччини, виступив на захист кримських 

татар. За відкриту правозахисну діяльність 

позбавлений усіх військових звань і державних 

відзнак. Перебував у радянських тюрмах, табо-

рах і «психушках». Позбавлений громадянства 

СРСР.

А 5
«Ця імперія [СРСР] є загрозою для всього світу. Тому бороть-ба за її деколонізацію не може бути справою однієї нації. Це завдання всього світу». «Влада, що народилася у під-піллі і вийшла з нього, любить у темряві творить свої чорні справи. Ми ж прагнемо вине-сти їх на світло, опромінити їх світлом правди».

Генерал Петро Григоренко

Б 5

Б 3

Б 4

А 2
«Ненасильство є  найбільшою 

силою в розпорядженні люд-

ства. Воно могутніше за 

зброю масового знищення, роз-

роблену в контексті винахід-

ливості людства».
«Спочатку вони тебе не помі-

чають, потім сміються над 

тобою, потім борються з то-

бою. А потім ти перемагаєш».

«Якщо бажаєш, щоб світ змі-

нився, — сам стань цією змі-

ною».
Махатма Ганді

В 7
Народився в Індії, коли вона ще була під 

владою Британської імперії. Став лідером 

національного руху, що провадив успішну 

кампанію ненасильницького опору за не-

залежність Індії. Здійснив пішу ходу у 241 

милю через Індію, що поклала початок 

масовій кампанії громадянської непокори 

англійській колоніальній владі («Соляний 

похід»). Провів у загальній кількості 2  338 

днів життя у в’язниці в невпинній боротьбі 

за мир.



Розділ 2. Права і свободи людини

20

Слідами 
історії 

Українська 
Гельсінська група  

з прав людини

Появу українського правозахисного руху пов’язують із діяльністю 
Української	Гельсінської	групи	з	прав	людини, яка була утворена 9 листо-
пада 1976. Метою діяльності вона визначала сприяння виконанню в Україні 
постанов Заключного акту Наради у справах безпеки й співпраці в Європі у 
Гельсінкі 1975 році, а саме — збирати докази порушення тих постанов та скар-
ги постраждалих, доводити факти порушення прав людини та націй в Україні 
до відома ширших кіл української та міжнародної громадськості, до урядів 
держав, які підписали Заключний акт. Також УГГ ставила своїм завданням зна-
йомити громадян України з Декларацією прав людини ООН.

Радянська влада звинуватила учасників групи в антирадянській агітації 
та пропаганді та застосовувала до учасників організації жорстокі репресії. 
Більшість з них була заарештована та засуджена на максимальний термін поз-
бавлення волі — від 7-ми до 10-ти років ув’язнення та заслання. До активних 
діячів УГГ такі заходи вживались неодноразово.

Засновниками / засновницями організації були Микола Руденко (керів-
ник групи), Олександр Бердник, Петро Григоренко, Іван Кандиба, Левко 
Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл, Оксана Мешко, Микола Матусевич, Мирослав 
Маринович, Ніна Строката, Олексій Тихий. 

Незважаючи на арешти та переслідування, УГГ постійно поповнювалася но-
вими членами, для яких цінність прав людини була вищою за особисту безпеку 
та добробут.

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте фотографії. Що, на вашу думку, поєднує зображених на них 
людей?
Що мотивувало цих людей до правозахисної діяльності? Чи можна вва-
жати цих людей героями?

 
 

Застосуйте набуті знання і досвід

 Віднайдіть інформацію про борців за права людини, їхні публікації, мис-
тецькі твори, заходи та рухи, які впливали на розвиток прав людини в 
Україні. Зробіть презентацію у класі або викладіть свої думки в есе.

Микола Руденко Олесь Бердник Іван Кандиба Левко Лук’яненко

В’ячеслав Чорновіл Оксана Мешко Ніна Строката Олекса Тихий
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Тема 2.3  Які права як люди ми маємо

У цій темі ви дізнаєтеся про основоположні права та свободи та їхні клю-
чові ознаки. Це дозволить зрозуміти, чому можуть виникати дилеми щодо 
забезпечення та реалізації прав і свобод людини та як вони вирішуються. 
Для вдалої участі у дискусіях важливо ознайомитись зі значенням таких 
понять: основоположні права і свободи людини, класифікація прав людини, 
майбутнє прав людини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, які права є основоположними та як вони забезпечуються.
Розуміємо, для чого необхідно знати свої права та перспективи й загрози 
розвитку прав людини у майбутньому.
Діємо, інформуючи учнів школи про права людини.

Модуль 1   Основоположні права і свободи людини

Усі ми прагнемо щастя. І хоча кожен і кожна з нас розуміє його по-своє-
му, важко не погодитись, що щаслива людина — це та, яка має можливість 
задовольняти свої потреби (їжа, житло, сім’я, вільне та цікаве спілкуван-
ня, успішна робота, здійснення мрій тощо). Можливість реалізовувати свої 
потреби дають права, що гарантуються міжнародними та національними 
законодавчими актами. Але	лише	мати	права	недостатньо,	необхідно	
знати	свої	права.

Громадянська реклама 

Навіщо мені знати свої права? 
 � Для уникнення ситуацій їхнього порушення
 � Для можливості захисту
 � Для відновлення порушених прав
 � Для поваги до прав інших людей,  

які мене оточують
 � Для того, щоб мати високий рівень  

правової культури

Основні права і свободи людини визнані на міжнародному рівні й закрі-
плені у Загальній декларації прав людини.
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Порівнюємо  
і обмінюємося 

думками

Складіть список із десяти позицій, які, на вашу думку, необхідні людині 
для щастя.
Розгляньте короткий зміст Загальної декларації прав людини. Порів-
няйте свій перелік прав зі змістом Декларації. 
Чи є закріпленими зазначені вами права в цьому документі?
Про які права ви дізнались уперше?
Чи існують ще важливі потреби, які, на вашу думку, не охоплені Загаль-
ною декларацією прав людини?

ЗАГАЛЬНА 
ДЕКЛАРАЦІЯ 

ПРАВ  
ЛЮДИНИ  

(стислий виклад)

Стаття	1.	Право на рівність
Стаття	2.	Свобода від дискримінації
Стаття	3.	Право на життя, на свободу і на особисту недоторканість
Стаття	4.	Свобода від рабства
Стаття	5.	Свобода від катувань і поводження, що принижує  
людську гідність
Стаття	6.	Право людини на визнання її правосуб’єктності
Стаття	7.	Право на рівність перед законом
Стаття	8.	Право на поновлення у правах компетентним судовим органом
Стаття	9.	Свобода від безпідставного арешту і вигнання
Стаття	10.	Право на справедливе прилюдне слухання справи
Стаття	11.	Право особи вважатися невинною, доки винність  
не буде встановлена
Стаття	12.	Свобода від втручання в особисте і сімейне життя,  
від посягання на недоторканність житла, тайну кореспонденції
Стаття	13.	Право вільно залишати і повертатися у країну
Стаття	14.	Право шукати притулку від переслідувань в інших країнах
Стаття	15.	Право на громадянство й на його зміну
Стаття	16.	Право одружуватися і засновувати сім’ю
Стаття	17.	Право на володіння майном
Стаття	18	Свобода переконань і релігії
Стаття	19.	Свобода думки та інформації
Стаття	20.	Право на свободу мирних зборів та асоціацій
Стаття	21.	Право брати участь в управлінні і у вільних виборах
Стаття	22.	Право на соціальне забезпечення
Стаття	23.	Право вільно вибирати роботу і входити до професійних спілок
Стаття	24.	Право на відпочинок і дозвілля
Стаття	25.	Право на відповідний життєвий рівень
Стаття	26.	Право на освіту
Стаття	27.	Право на участь у культурному житті громади
Стаття	28.	Право на соціальний і міжнародний порядок, при якому  
права будуть здійснюватись
Стаття	29.	Суспільні обов’язки людини важливі для вільного  
і повноцінного розвитку
Стаття	30.	Свобода від втручання держави, групи осіб або окремих осіб  
у викладені вище права 
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Тема 2.3. Які права як люди ми маємо

Модуль 2    Класифікація прав людини

Можна виділити три ключові ознаки	прав	людини:
 � По-перше, права людини — це не просто певні можливості людини, не-

обхідні для її існування і розвитку, а блага, яких може домагатися особа 
від держави.

 � По-друге, ці блага мають бути визнані світовим співтовариством (закрі-
плені у міжнародних договорах, рішеннях міжнародних судових органів 
тощо).

 � По-третє, забезпечення цих благ має бути реальним. Не може бути ви-
знане юридичним правом людини домагання, яке об’єктивно неможли-
во задовольнити.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся з результатами загальнонаціонального дослідження «Що 
українці знають і думають про права людини».
Які категорії прав стали для українського суспільства найважливішими 
у 2017 році? Як це можна пояснити?
Порівняйте результати дослідження зі своїм переліком прав. Чи є подіб-
ності і відмінності? 
Від чого, на вашу думку, залежить пріоритетність та важливість реа-
лізації того чи іншого права для людини? 

*Джерело: Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне 
дослідження / [І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.] ; за заг. ред. Т. Печончик. Київ, 
2017.  308 с.

Права	людини — є основоположними та визначальні для життя та ді-
яльності людини. Іх часто називають фундаментальними.

На сьогодні існує багато підходів до класифікації прав людини на основі 
різних критеріїв, зокрема:

1) залежно від часу виникнення — права першого, другого, третього та 
четвертого поколінь;

Права	людини — це ви-
знані світовим співтовари-
ством блага й умови життя, 
яких може домагатися особа 
від держави і суспільства, в 
яких вона живе, та забезпе-
чення яких реальне в умо-
вах досягнутого людством 
прогресу. 

Топ-10	найважливіших	для	респондентів	прав	людини	(%)*
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2) залежно від того, які потреби та інтереси вони задовольня-
ють — громадянські (особистісні), політичні, економічні, соціальні, куль-
турні, екологічні права;

3) залежно від категорій людей, яких ці права стосуються — права 
жінок, права дітей, права осіб з інвалідністю тощо;

4) залежно від того, чи стосуються вони окремих людей чи спів-
товариств — індивідуальні і колективні права;

Права людини і сьогодні перебувають у процесі розвитку, їхня кількість 
постійно зростає, а це впливає на їхню класифікацію в майбутньому.

Модуль 3    Майбутнє прав людини

Як було зазначено вище, права людини є результатом тривалого історич-
ного процесу та перебувають у постійному розвитку. Саме тому, що права 
людини є частиною нашої дійсності і постійно розвиваються, виникають 
певні дилеми, на які немає однозначної відповіді. Інколи вони існують в пло-
щині конфлікту між різними правами людей, наприклад, права на свободу 
слова та права на приватність, або одними і тими ж правами різних людей. 

Наприклад, чи можна заборонити носити чадру мусульманкам у школах 
європейських країн? Як ставитися до традиції укладати шлюби за домовле-
ністю між батьками наречених?

Боротьба проти тероризму також викликає суперечності у площині ре-
алізації прав людини. У багатьох країнах посилюється заходи контролю, 
обмежується свобода пересування. Що вважати правильним? Де має бути 
межа між приватністю кожного індивіда та безпекою інших? 

Однак це не означає, що відповідей немає взагалі. Колись проблема раб-
ства викликала дискусії, а сьогодні право на свободу від рабства визнане 
основним правом людини.

Коли ми дискутуємо і висловлюємо власні судження щодо суперечли-
вих питань, ми маємо враховувати основні цінності — рівність та людську 
гідність. Якщо наші дії будь-яким чином принижують людську гідність, це 
означає, що вони суперечать духу прав людини.

Дискусія Займи	позицію	
Подумайте над запитанням: «Чи можна традиційні культурні цінності 
ставити вище універсальності прав людини?»
Займіть позиції в класі відповідно біля табличок «ПОГОДЖУЮСЬ»,  
«НЕ ПОГОДЖУЮСЬ», «НЕ МОЖУ ВИЗНАЧИТИСЬ».
Поясніть свій вибір позиції. 

Застосуйте набуті знання та досвід

 Складіть перелік необхідної інформації для сайту вашого навчального 
закладу, яка б дозволила учням, педагогічним працівникам, батькам 
більше дізнатися про свої права.
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Тема 2.4  Хто відповідає за дотримання  
та забезпечення прав людини

У цій темі ви дізнаєтеся про те, як скористатись своїми правами, хто має 
їх гарантувати та яким чином ці права реалізуються. Це дозволить зрозу-
міти важливість забезпечення принципу верховенства права та розбудови 
правової держави в Україні. Для вдалої участі у дискусіях важливо ознайо-
митись зі значенням таких понять: правова держава; принцип верховен-
ства права; принцип верховенства закону; обов’язки щодо забезпечення 
прав людини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, хто, чому і яким чином відповідає за захист та забезпечення 
основних прав людини.
Розуміємо, що права пов’язані з відповідальністю держави перед люди-
ною за забезпечення й дотримання її прав і свобод, а також розрізняємо 
права людини та обов’язки громадянина.
Діємо, визначаючи, як реалізація права забезпечується відповідальністю 
людини та держави. 

«То де ж, зрештою, беруть початок загальні права людини? У невеликих містах, 
біля будинку — такі близькі і такі малі, що їх не роздивитися на жодній карті 
світу.

Проте вони є світом окремої людини: її рідний район, школа або коледж, де вона 
навчається; завод, ферма або офіс, де вона працює. Такі місця, де кожен чоловік, 
жінка і дитина прагнуть однакового правосуддя, рівних можливостей, рівної 
гідності без будь-якої дискримінації. За винятком, коли ці права мають значення 
тут, вони майже не мають значення будь-де».

Елеонора Рузвельт, американська суспільна діячка,  
володарка премії ООН в галузі захисту прав людини

Обговорюємо Як ви розумієте слова Елеонори Рузвельт?
Як ви вважаєте, яку основну ідею вона намагалася підкреслити? 
Яку роль у нашому житті відіграє розуміння законів та правил? 
Чому важливо, щоб правила були однаковими для всіх?
Хто, на вашу думку, має забезпечувати права людини і стежити за їхнім 
дотриманням?
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Модуль 1    Взаємовідносини «Людина-держава» 

Права людини — це невід’ємні права, якими володіє кожна людина. Але 
як нам скористатися цими правами? Хто повинен їх забезпечувати? І як ці 
права реалізуються?

Безумовно, ми не зможемо реалізувати свої права та свободи у суспіль-
стві, де існує свавілля влади. Правова держава та верховенство права є 
тими принципами, які обмежують державну владу. Важливо, щоб люди в 
державі мали можливість впливати на процес розробки та прийняття та-
ких правил. 

Правова держава передбачає взаємну відповідальність людини і вла-
ди. Людина бере на себе зобов’язання дотримуватися законів, а й держа-
ва зобов’язується надавати кожному з нас умови для реалізації гаранто-
ваних кожній людині прав та свобод. Усі суперечки у площині людина- 
людина, людина-державна влада у правовій державі вирішує незалежний 
арбітр — суд. 

Отже, правова держава передбачає, що всі її члени дотримуються пра-
вил. Але для цього необхідний взаємний контроль — органи державної 
влади мають стежити за тим, щоб люди не порушували встановлені прави-
ла, проте важливіше, щоб суспільство пильно спостерігало за діями влади 
і реагувало у кожному випадку, коли її представники порушують закон та 
перевищують надані їм повноваження. Для здійснення такого контролю 
у правовій державі створюються відповідні інститути та розробляються 
відповідні процедури.

Відносини між людьми та відносини людини і держави регламентують-
ся виключно системою права — конституцією та законами. Це називають 
принципом	верховенства	права. І жоден чиновник чи державний орган, 
окрім найвищого законодавчого (в нашій країні таку функцію виконує 
Верховна Рада України, повноваження якої чітко визначені законом), не 
може скасовувати або свавільно вносити зміни до цих офіційно встанов-
лених правил.

Принцип верховенства	закону встановлює ієрархію норм права і вка-
зує на те, що жоден підзаконний акт (наказ, розпорядження, інструкція 
тощо) не може суперечити правовим актам вищого порядку — Конституції 
та законам, які прийняв парламент.

Ці закони мають бути гуманними і захищати той мінімальний перелік 
загальновизнаних цінностей та потреб людей, які ми зараз називаємо пра-
вами людини.

Розглядаємо  
і обговорюємо

Як ви розумієте поняття «незалежний суд»? Яким чином це досягається?
Чим має керуватися суд при прийнятті рішень?
Як ви думаєте, у чому відмінність між поняттями верховенства закону 
і верховенства права?
Що, на вашу думку, робить закон справедливим?
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Модуль 2    Чи відповідає держава за дотримання, гарантування  
  та захист прав і свобод людини

Досліджуємо  
і обговорюємо

Прочитайте витяг із Декларації ООН від 9 грудня 1998 року.
Що саме Генеральна Асамблея ООН заклала у текст Декларації як 
«обов’язок держави заохочувати до дотримання та здійснення прав лю-
дини»? Аргументуйте свою думку.

Декларація	про	право	та	відповідальність	окремих	осіб,	 
груп	та	органів	суспільства	заохочувати	та	захищати	
загальновизнані	права	людини	та	основоположні	свободи	
(резолюція	53/144	ГА	ООН	від	9	грудня	1998	року)	

Стаття	2. Кожна держава несе основну відповідальність та обов’язок за-
хищати, заохочувати та здійснювати усі права людини та основоположні 
свободи, зокрема шляхом прийняття таких засобів, які можуть знадоби-
тись для створення усіх необхідних умов у соціальній, економічній та по-
літичній, а також у інших галузях та правових гарантій, необхідних для 
забезпечення того, щоб усі особи під її юрисдикцією, індивідуально і спільно 
з іншими, мали можливість користуватися всіма цими правилами і свобо-
дами на практиці. 

Якщо права гарантують кожній людині її особисту свободу, виключають 
будь-яку дискримінацію стосовно неї та втручання в її автономію, то для 
держави права людини — це обов’язок. Права людини визначають межі,  
в яких може діяти державний орган при виконанні своїх повноважень. 

Права людини — це зобов’язання держави перед людиною щодо їх за-
безпечення та дотримання. Кожна держава повинна продемонструвати 
свою готовність до прийняття зобов’язань, що відбувається шляхом рати-
фікації або приєднання до того чи іншого міжнародного документу з прав 
людини. Коли права людини визнаються на національному рівні, вони рег-
ламентують зобов’язання держави перед своїм народом. 

Найважливішим універсальним документом з прав людини є	Загальна	де-
кларація	прав	людини, прийнята в 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН. 

Міжнародний	 пакт	 про	 громадянські	 і	
політичні	 права	 та	Міжнародний	 пакт	 про	
економічні,	соціальні	і	культурні	права	всту-
пили в силу в 1976 році і є головними юридич-
но обов’язковими документами, які застосову-
ються в усьому світі. Обидва пакти були розро-
блені з метою розширення прав, викладених у 
Загальній декларації прав людини та надання 
їм юридичної сили (в межах договору). Разом 
із Загальною декларацією прав людини вони 
становлять Міжнародний	 Білль	 про	 права	
людини.	Організація об’єднаних націй (ООН)
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Розглядаємо  
і обговорюємо

Розгляньте назви основних договорів ООН щодо захисту прав людини. 
Визначте, які саме групи отримали особливі заходи щодо захисту та 
чим це можна пояснити. 
Чому, на вашу думку, виникла потреба у прийнятті факультативних 
протоколів?
Чи можете ви назвати групи людей у вашому оточенні, які потребують 
особливого правового захисту?

Основні договори ООН зі захисту прав людини *

Договір Контролюючий орган Факультативні протоколи

Міжнародна конвенція про 
ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації (1965 р.)

Комітет з ліквідації всіх форм 
расової дискримінації

Міжнародний пакт про цивільні та 
політичні права (1966 р.)

Комітет з прав людини Перший Факультативний протокол, 
який встановлює механізм 
подання індивідуальних скарг. 
Другий Функціональний протокол 
направлений на скасування 
смертного вироку

Міжнародний пакт про цивільні та 
політичні права (1966 р.)

Комітет з економічних, соціальних 
та культурних прав

Факультативний протокол з 
визнанням компетенції Комітету 
отримувати звернення від окремих 
осіб або груп (2008 р.)

Конвенція з прав дитини (1989 р.) Комітет з прав дитини Факультативний протокол стосовно 
залучення дітей до озброєних 
конфліктів (2002 р.). Факультативний 
протокол стосовно торгівлі дітьми, 
дитячої проституції та дитячої 
порнографії (2002 р.)

Конвенція про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок 
(1979 р.)

Комітет з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол з права 
подання скарг окремими особами

Конвенція проти тортур та інших 
жорстоких, нелюдських або 
принижуючих людську гідність 
видів поводження і покарання 
(1984 р.)

Комітет проти тортур та інших 
жорстоких, нелюдських або 
принижуючих людську гідність видів 
поводження і покарання

Факультативний протокол, який 
встановлює систему регулярних 
відвідувань незалежними 
міжнародними та національними 
органами — контролюється 
Підкомітетом проти тортур (2002 р.)

Конвенція про захист прав усіх 
працівників-мігрантів і членів їхніх 
сімей (1990 р.)

Комітет із захисту прав усіх 
працівників-мігрантів і членів їхніх 
сімей

Конвенція про права осіб  
з інвалідністю (2006 р.)

Комітет з прав інвалідів Факультативний протокол щодо 
звернень дозволяє окремим особам 
та групам подавати петиції  
до Комітету

Конвенція для захисту осіб від 
насильницьких зникнень (2006 р.)

Комітет із захисту осіб від 
насильницьких зникнень

* Компас. Посібник з освіти в галузі прав людини. http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/compass_UA.pdf
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Україна як член Ради Європи підпорядковується Європейській системі за-
хисту прав людини, наріжним каменем якої є Європейська конвенція з прав 
людини з її налагодженим механізмом реалізації — Європейським судом 
з прав людини у Страсбурзі. 

На національному (державному рівні) в Основному Законі — Конституції 
України зазначено:

Стаття	3.	Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторка-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Таким чином, Україна як держава закріпила за собою головний	обов’я-
зок	—	забезпечувати	і	захищати	права	і	свободи	людини.

Модуль 3    Чи має обов’язки людина щодо реалізації  
  та забезпечення прав і свобод? 

Наші права народжуються разом з нами — дитина, яка з’явилася на світ, 
вже має той комплекс прав та свобод, що й кожен і кожна з нас. А от чи 
має новонароджена дитина обов’язки? Звісно, не має. Людина набуває їх, 
вступаючи у ті чи інші форми соціальної взаємодії. Ми виконуємо обов’яз-
ки учня, коли починаємо відвідувати школу, беремо на себе професійні 
обов’язки, розпочинаючи трудову діяльність, виконуємо конституційні 
обов’язки, набуваючи громадянство тієї чи іншої держави. Є обов’язки 
батьків і дітей, подружжя та багато інших. Бувають юридичні та моральні 
обов’язки, що є також важливими. Отже, обов’язки є продуктом соціаль-
ної взаємодії, а права людини є невід’ємною частиною людської природи. 
Прямого взаємозв’язку між ними не існує.

І хоча обсяг прав людини не залежить від її виконання обов’язків, це не 
означає вседозволеності. Сучасна концепція прав людини — дуже крихка 
конструкція, запорукою існування якої є взаємна відповідальність та пова-
га до прав інших. Про важливість такої взаємної поваги йдеться і в тексті 
Загальної декларації прав людини: 

Стаття	29.	
1. Кожна людина має зобов’язання перед суспільством, у якому тільки 

й можливий вільний і повний розвиток її особистості. 
2. При здiйсненнi своїх прав i свобод кожна людина повинна зазнавати 

тiльки таких обмежень, якi встановленi законом виключно з метою забез-
печення належного визнання i поваги прав i свобод iнших та забезпечення 
справедливих вимог моралi, громадського порядку i загального добробуту 
в демократичному суспiльствi.

Ми всі на національному та міжнародному рівнях повинні стежити за 
дотриманням прав людини. Попри те, скільки би не було фактів порушен-
ня прав людини з боку державної влади, жоден з них не може бути визна-
ний, якщо ніхто не заявить про його порушення. Саме тому ми маємо не 
лише поважати права інших осіб у повсякденному житті, але й пильно сте-
жити за їхнім дотриманням. Правові механізми захисту ефективно функці-
онують лише тоді, коли ми відповідально користуємося ними.
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Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Із тексту Загальної декларації прав людини виберіть два важливих пра-
ва, які, на вашу думку, ви маєте в школі та два права, якими ви користу-
єтеся вдома.
Подумайте, яким чином ці права співвідносяться з відповідальністю 
людини та держави щодо їх забезпечення та реалізації. Занотуйте свої 
міркування за зразком, поданим нижче.

Право людини 
(у школі, вдома)

Відповідальність (моральна) 
людини

Відповідальність держави  
(школи, влади тощо)

Свобода висловлювання Своїми висловлюваннями  
не ображати гідність  
інших людей

Піклуватись про те, щоб учні мали 
можливість висловлювати власну думку 
щодо організації шкільного життя, 
стосовно власного життя тощо. 

(Школа) Забезпечити через різні форми 
(онлайн, шкільні медіа, опитування) 
право бути почутим. 

(Держава) Забезпечити законний захист 
свободи слова кожної людини.

Громадянська реклама

«Не бійся ворогів — у гіршому випадку вони можуть вбити.  
Не бійся друзів — у гіршому випадку вони можуть зрадити.  
Бійся байдужих — вони і не вб’ють, і не зрадять, але тільки з їхньої  
мовчазної згоди існують на землі зрада і вбивство». 

Бруно Ясенський

Обговорюємо Чому, на думку Бруно Ясенського, саме байдужість є найбільшим злом?
Чи траплялися вам ситуації, коли люди були байдужими до порушення 
прав інших людей? 
Чому люди проявляють байдужість, і як з цим можна боротися?

Застосуйте набуті знання та досвід

 Виберіть одне з прав, яке ви досліджували раніше, для глибшого аналі-
зу. Наприклад, право на освіту. 

 Представте перед класом свій план реалізації такого права, визначив-
ши мету та кроки до його реалізації.
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В цій темі ви дізнаєтеся про права і свободи дитини, які особливості вони 
мають, хто і яким чином повинен їх захищати та забезпечувати. Для учас-
ті у дискусіях та аналізу ситуацій слід ознайомитися зі значенням понять: 
права дитини, Конвенція ООН про права дитини, порушення прав дитини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, чим права дітей відрізняються від прав дорослих.
Розуміємо, які права дитини має забезпечувати держава.
Діємо, проводячи опитування щодо реалізації та забезпечення прав дити-
ни в нашій школі, сім’ї, громаді.

Обговорюємо Чим, на вашу думку, Права дитини споріднені з Правами людини і чим 
вони відрізняються?

Дитина	=	людина			?			Дитина	=/	людина
Права	дитини	=	права	людини			?			Права	дитини	=/	права	людини

Модуль 1    Як у дітей з’явилися права

У різних країнах встановлена певна вікова межа, переступивши яку, лю-
дина досягає повноліття. Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися 
власним майном, вільно подорожувати, здійснювати фінансові операції, 
тобто повною мірою користуватися своїми правами. До цього віку дитині 
притаманні певні особливості фізичного та психологічного характеру, які 
відрізняють її від світу дорослих, а саме фізична беззахисність, залежність 
від рішень батьків, інших дорослих тощо. 

До кінця XIX століття права дитини не були захищені юридично. Не іс-
нувало організацій, які б опікувалися захистом прав дитини.

Цікава інформація 

У деяких країнах закони про захист тварин були прийняті раніше, ніж зако-
ни про захист прав дітей. В одній справі (1874 р., Балтимор, США) прийомних 
батьків 8-річної Марі Елен Вільсон, яку систематично жорстоко били в сім’ї, 
змогли притягнути до відповідальності за погане ставлення до доньки лише 
на підставі чинного закону про захист тварин. Громадський робітник церкви 
знайшов дівчинку, яка серйозно хворіла через постійні побої, вона була прив’я-
зана до ліжка та харчувалась лише хлібом та водою. На допомогу прийшли 
члени місцевого відділення Товариства боротьби із жорстоким ставленням 
до тварин. Через відсутність юридичного захисту проти такого жорстоко-
го ставлення єдиним можливим рішенням було звинувачення батьків на тій 
підставі, що дівчинку визнано членом тваринного світу.
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Досліджуємо  
і обговорюємо

Ознайомтеся	з	історичною	довідкою	та	стрічкою	часу	 
«Права	дитини	в	історії»

Як ви думаєте, чому до ХІХ століття не існувало організацій, які б захи-
щали дитину?
Проаналізуйте випадок з Марі Елен Вільсон та поясніть, чому грома-
дяни вирішили втрутитися. Якими могли бути наслідки, якби цього не 
сталося?
Як поява міжнародних товариств, що відстоюють інтереси дитини, 
вплинула на долю дітей?
Як, на вашу думку, прийняття Декларації прав дитини вплинуло на стан 
дотримання прав дитини у світі? 

Громадянська реклама 

1 червня —  
Міжнародний день захисту дітей

20 листопада —  
Всесвітній день дитини

Як ви вважаєте, чому міжнародна спільнота вирішила запровадити 
відзначення цих дат в календарі?

Модуль 2    Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про права дитини стала першим в історії людства між-
народним документом, який стосується дітей і містить широкий перелік 
прав, включаючи особисті права і свободи дитини. Її часто називають 
Всесвітньою Конституцією прав дитини.

Конвенція ООН про права дитини була прийнята 20 листопада 1989 р. 
Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. Конвенція набула 

1892 1919 1924 1946 1946 1948 1950 1959 1989 1996

Створено Міжнародне 
товариство опіки  
над дитиною.

Виникнення у Великій 
Британії першої у 
світі організації щодо 
захисту дітей — 
Захист дітей (Save the 
Children). Ініціаторкою 
цього руху була 
Еґлантина Джебб 
(Eglantyne Jebb), яка 
згодом розробила 
текст Декларації про 
права дитини.

Генеральна Асамблея 
ліги Націй прийняла 
Декларацію про права 
дитини (Женевська 
Декларація прав 
дитини).

Генеральна Асамблея 
ООН прийняла 
рішення про створення 
ЮНІСЕФ (UNICEF — 
United Nations 
Children’s Fund — 
Дитячий фонд ООН).

Розпочала 
діяльність 
ЮНЕСКО — 
міжнародна 
організація, 
спеціалізована 
установа ООН, 
що зокрема 
сприяє розвитку 
просвітництва  
у шкільній освіті.

Генеральна асамблея 
ООН прийняла Загальну 
декларацію прав людини, 
де у Статті 25, п. 2 вказано, 
що «Материнство і 
дитинство дають право 
на особливе піклування 
і допомогу. Всі діти, 
народжені у шлюбі або 
поза шлюбом, повинні 
користуватися однаковим 
соціальним захистом».

Затверджено 
Європейську 
конвенцію з прав 
людини — один 
із найпотужніших 
сучасних механізмів 
захисту прав людини 
й дитини.

Генеральна 
Асамблея ООН 
проголосила 
Декларацію прав 
дитини. 

Затверджено 
Конвенцію про 
права дитини, що 
є фундаментом 
міжнародного 
захисту прав 
дитини. День 
прийняття Конвенції 
відзначається у світі 
як міжнародний день 
захисту прав дитини.

Рада Європи 
затвердила 
Європейську 
конвенцію про 
здійснення прав 
дітей. 
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1892 1919 1924 1946 1946 1948 1950 1959 1989 1996

Створено Міжнародне 
товариство опіки  
над дитиною.

Виникнення у Великій 
Британії першої у 
світі організації щодо 
захисту дітей — 
Захист дітей (Save the 
Children). Ініціаторкою 
цього руху була 
Еґлантина Джебб 
(Eglantyne Jebb), яка 
згодом розробила 
текст Декларації про 
права дитини.

Генеральна Асамблея 
ліги Націй прийняла 
Декларацію про права 
дитини (Женевська 
Декларація прав 
дитини).

Генеральна Асамблея 
ООН прийняла 
рішення про створення 
ЮНІСЕФ (UNICEF — 
United Nations 
Children’s Fund — 
Дитячий фонд ООН).

Розпочала 
діяльність 
ЮНЕСКО — 
міжнародна 
організація, 
спеціалізована 
установа ООН, 
що зокрема 
сприяє розвитку 
просвітництва  
у шкільній освіті.

Генеральна асамблея 
ООН прийняла Загальну 
декларацію прав людини, 
де у Статті 25, п. 2 вказано, 
що «Материнство і 
дитинство дають право 
на особливе піклування 
і допомогу. Всі діти, 
народжені у шлюбі або 
поза шлюбом, повинні 
користуватися однаковим 
соціальним захистом».

Затверджено 
Європейську 
конвенцію з прав 
людини — один 
із найпотужніших 
сучасних механізмів 
захисту прав людини 
й дитини.

Генеральна 
Асамблея ООН 
проголосила 
Декларацію прав 
дитини. 

Затверджено 
Конвенцію про 
права дитини, що 
є фундаментом 
міжнародного 
захисту прав 
дитини. День 
прийняття Конвенції 
відзначається у світі 
як міжнародний день 
захисту прав дитини.

Рада Європи 
затвердила 
Європейську 
конвенцію про 
здійснення прав 
дітей. 

чинності 2 вересня 1990 р. На сьо-
годні її ратифікували 192 держави 
світу, поширивши її дію на свої те-
риторії. Вона є єдиним документом 
ООН, який ратифікувала така велика 
кількість держав. Україна підписала 
Конвенцію 21 лютого 1990 р., ратифі-
кувала 27 лютого 1991 року, а набула 
вона чинності в Україні 27 вересня 
1991 року.

Відповідно до Конвенції ООН про 
права дитини:

 z дитина є самостійним суб’єктом 
і з причини фізичної та розумової 
несформованості потребує особливої 
турботи та правового захисту;

 z дитина як людська істота потребує поваги до її індивідуальності, гід-
ності та недоторканості особистого життя;

 z сім’я є найкращим середовищем для виховання дитини;
 z держава має підтримувати сім’ю, а не підміняти її у виконанні 

функцій.

Каталог (перелік) прав дитини, що містить Конвенція, базується на та-
ких принципах.

 z Принцип благополуччя дитини означає, що в усіх діях стосовно дітей, 
першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню ін-
тересів дитини.

 z Принцип рівності означає, що всі діти, незалежно від кольору шкіри, 
статі, етнічного походження, є рівними перед законом.

 z Принцип поваги до прав та відповідальності обох батьків означає, 
що держава поважає автономію сім’ї та втручається лише за умови 
обґрунтованої необхідності.

 z Принцип допомоги з боку держави означає, що держава зобов’я-
зана підтримувати сім’ї і надавати соціальну допомогу тим, які її 
потребують. 
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Обговорюємо Об’єднайтеся у групи по 5–6 осіб.
Виберіть одне із положень, зазначених у Конвенції прав дитини, та спро-
буйте навести приклади з реального життя про дотримання чи пору-
шення цього права. 
Обговоріть у групі. Визначте, що легше — наводити приклади реалізації, 
а чи порушення прав? Чому?

КЛЮЧОВІ	ПРАВА	КОНВЕНЦІЇ	ООН	ЩОДО	ПРАВ	ДИТИНИ	
(спрощений	каталог)

Дитиною	є	кожна	людська	істота	до	досягнення	18-річного	віку,	
яка	має	такі	права

 z Право на життя, виживання і вільний розвиток.

 z Право на прізвище та ім’я.

 z Право знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою.

 z Право підтримувати контакт з обома батьками.

 z Право на возз’єднання з сім’єю, що перебуває в іншій державі.

 z Право вільно висловлювати свої думки з усіх питань.

 z Свободу думки, совісті, релігії.

 z Право на повну інформацію, що сприяє добробуту дитини.

 z Право на користування послугами системи охорони здоров’я.

 z Право користуватися благами соціального забезпечення.

 z Право на освіту.

 z Право на відпочинок і розваги.

 z Право на захист від економічної експлуатації.

 z Право на захист від незаконного зловживання наркотичними за-
собами, психотропними речовинами, від усіх форм сексуальної екс-
плуатації та сексуальних розбещень.

 z Право на гуманне ставлення, захист від незаконного та довічного 
позбавлення волі дітей, що перебувають у конфлікті зі законом.

Всі положення Конвенції ООН про права дитини можна умовно розділи-
ти на три блоки «Р»: 

Provision (забезпечення): права, які надають доступ до певних благ  
і послуг (освіта, охорона здоров’я, догляд тощо).

Protection (захист): право бути захищеним від певних дій (погане пово-
дження, експлуатація, насильство тощо).

Participation	(участь): право діяти за певних обставин і право бути за-
лученим до процесу прийняття рішень.
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Модуль 3   Як реалізуються права дитини

Про права дитини, як і про права людини, потрібно вести мову в контек-
сті стосунків «держава–особа». Якщо дитина має право, то держава зобов’я-
зана гарантувати їй можливість скористатися цим правом. Наприклад, 
право на навчання означає, що держава гарантує кожному доступ до осві-
ти, розробляє програми навчання, готує вчительські кадри і розробляє 
правила, що регулюють її функціонування тощо. 

Якщо дитина / людина має певне право, це означає, що повинні існува-
ти процедури його виконання (вимагання). Наявність права означає мож-
ливість висування домагання чи оскарження, інакше право залишається 
лише декларацією.

Важливо також те, що держава не може аргументувати свою бездіяль-
ність і відсутність гарантій з охорони прав дитини тим, що дитина перебу-
ває на приватній території. 

Як і права людини, права дитини підлягають обмеженням, але таким, 
що передбачені законом у демократичному суспільстві. Як правило, це 
здійснюється в інтересах державної безпеки та громадського спокою, за-
побігання злочинності, захисту здоров’я та моральності або захисту прав 
і свобод інших осіб. Свобода від тортур та жорстокого ставлення, свобода 
від рабства не можуть бути обмежені за жодних обставин.

Права дитини не потрібно розглядати крізь призму стосунків «батьки–
діти». Батьки опікуються дітьми і приймають рішення про їхнє виховання. 
Держава не може втручатися у цю справу, до того часу, поки батьки не по-
чинають нехтувати своїми обов’язками щодо дитини та зловживати вла-
дою над нею.

Права дитини жодним чином не ставлять під загрозу авторитет дорос-
лих і автономність сім’ї. Держава, визнаючи автономність сім’ї, втручаєть-
ся у сімейні справи лише в особливих випадках, передбачених законом.

Аналізуємо 
ситуацію

Ознайомтеся зі змістом справи, що була подана до розгляду в Євро-
пейський суд з прав людини.
Спираючись на принципи та стандарти Конвенції з прав дитини, при-
пустіть, яке рішення міг винести у цій справі Європейський суд з прав 
людини.
Ознайомтеся з рішенням суду. Чи справдилися ваші очікування? 
Чи було щось в рішенні суду несподіваним для вас?

Справа	«Савіни	проти	України»	(Страсбург,	18	грудня	2008	року)* 
У багатодітної родини, де батьки незрячі, було відібрано чотирьох дітей 

і розміщено їх у різних інтернатних закладах на досить великій відстані від 
місця проживання родини. Це рішення базувалося на тому, що подружжя,  
з огляду на малозабезпеченість і стан здоров’я, не могло забезпечити дітей 
належним харчуванням, одягом, санітарними умовами, а також організу-
вати їхню соціальну та освітню адаптацію. Діти під час судового процесу не 
були заслухані, хоча старшому на той час виповнилось 13 років. Також діти 
були розділені й розміщені в різних закладах. Зокрема, двоє з них перебу-
вали доволі далеко від батьків, щоб вони могли регулярно підтримувати 
контакти.

Права	дитини	— це в за-
гальному розумінні — права 
людини, з тою лише відмін-
ністю, що деякими правами 
діти починають користува-
тися в міру свого дорослі-
шання і усвідомлення свого 
становища. Не маючи здат-
ності здійснювати правові 
дії, діти не в змозі самостійно 
домагатися здійснення своїх 
прав. 
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Рішення	суду
Європейський суд наголошує, що «взаємна потреба задоволення від пере-

бування разом у батьків і дітей є фундаментальним елементом сімейного 
життя, а тому втручання до нього має відбуватися у вузьких рамках, ви-
значених статтею 8 Конвенції. <…> відлучення дітей від батьків означає 
відрізання дітей від свого коріння, що може бути виправдане лише у винят-
кових випадках. Наприклад, якщо дитину відбирають через небезпеку для 
неї, то ця небезпека повинна реально існувати.

Європейський суд не знайшов достатнього обґрунтування в аргументах 
Уряду, що в інший спосіб проблему не можна було вирішити.

Крім того, суд зауважив, що багато висновків у справі були зроблені ви-
ключно на інформації органів влади, зібраних під час обстеження прожи-
вання дітей, інших доказів, таких, як свідчення самих дітей, їхні медичні до-
кументи, свідчення сусідів, висновки педіатрів, у справі не було. При цьому 
не було вивчено, скільки саме і якої допомоги було надано подружжю (фінан-
сової, соціальної чи консультативної, і чому вона не стала у пригоді. Суд ви-
значив, що держава не виконала свого обов’язку поважати сімейне життя, 
не використавши ефективність інших альтернативних заходів, ніж роз’єд-
нання батьків і дітей. Тому Європейським судом було зроблено висновок, що 
хоча причини, через які держава відібрала дітей, були важливими, проте 
вони не настільки істотні, щоб обґрунтувати таке серйозне втручання в 
сімейне життя подружжя.

Батьки є законними представниками дитини і представляють її інте- 
реси перед державними органами так само, як і у випадку порушення їх- 
ніх прав. Якщо батьки не в змозі піклуватися про дитину, тоді держава зо-
бов’язана забезпечити реалізацію її прав — надати соціальну опіку.

Як і права людини, права дитини належать кожній дитині і не залежать 
від виконання нею обов’язків. Якщо дитина не виконує своїх обов’язків, її 
можна покарати, наприклад, позбавивши заохочення чи привілеїв, але не 
можна позбавляти прав.
Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи (Мультимедійний навчально-
методичний посібник для вчителів), с. 220, https://sfi.usc.edu/lessons/де-починаються-
права-людини.

Громадянська 
активність

Розгляньте зображення. Поясніть, які почуття у вас вони викликали. 
Чому наведені ситуації стали можливими? Які права дітей порушені?
Які статті Конвенції співвідносяться із зображеними ситуаціями?
Хто має нести відповідальність за порушення прав дитини на сучасно-
му етапі? 
Як унеможливити такі порушення?
Яким чином можна захистити дитину в подібних ситуаціях?
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Тема 2.5. Які права мають діти

Жорстоке поводження з підлітком працівників поліції  
(Джерело: https://twitter.com/Laserda1/
status/917089119490203653)

Застосування тілесних покарань вдома 
(Джерело: http://dnz292.klasna.com/uk/site/pro-zhorstoke-
povodzhenny.html)

Діти — учасники збройних конфліктів 
(Джерело: http://artvoice.com/issues/v10n9/film_reviews/
child_soldiers.html)

Діти жебракують 
(Джерело: https://dzerkalo.media/na-ivano-frankivshhini-
proveli-ponad-300-profilaktichnih-reydiv-diti-vulitsi/)

Дитяча важка праця (на копанках) 
(Джерело: http://www.politico.cd/encontinu/2017/11/15/
amnesty-internationale-epingle-geants-mondiaux-autour-
cobalt-de-rdc.html)

Дитячий алкоголізм 
(Джерело: http://www.dailymail.co.uk/health/
article-2103957/Underage-drinking-linked-films-featuring-
alcohol.html)
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся із документами, поданими нижче.
Які проблеми у сфері дотримання та забезпечення прав дитини у них 
порушено?
Якими нормами Конвенції про права дитини вони регулюються?
Чому проблема дотримання прав дітей залишається актуальною?
Від кого залежить вирішення названих проблем? Які варіанти вирішення 
зазначених проблем можна запропонувати?

Результати	звіту	щодо	дотримання	прав	дитини	в	Україні	«Голоси	
Дітей»	(2017),	www.childrights.in.ua

82 % дітей вважають, що влада повинна дослухатися до думок дітей

19 % дітей протягом останнього року потерпали від цькування / булінгу

6 % дітей протягом року потерпали через насильство з боку дорослих
9 % з боку інших дітей

33 % дітей не почуваються у безпеці в громадському транспорті ввечері

65 % дітей зазначають, що треба більше докладати зусиль для припинення 
цькування / булінгу в Інтернеті

65 % дітей хотіли б мати більше впливу і можливостей висловлювати свої думки 
з питань, які стосуються їх та інших дітей

62 % дітей хочуть висловлювати свої думки і більше впливати на організацію 
навчального-виховного процесу в школі

10 % дітей ніколи або зазвичай не почуваються у безпеці під час перерв у школах

43 % дітей хвилювалися через нездатність встигнути виконати шкільні завдання

31 % дітей хотіли б мати більше впливу і можливостей на процеси, пов’язані  
із забезпеченням рівності прав дівчат та хлопців

40 % дітей упродовж року стали свідками побиття інших

95 % дітей вважають, що важливо, аби в Україні більше працювали задля 
допомоги дітям, які живуть в бідності

Витяг	з	Рекомендацій	парламентських	слухань	на	тему	 
«Права	дитини	в	Україні:	забезпечення,	дотримання,	захист»	 
від	22	лютого	2017	року
«Очевидним і закономірним наслідком воєнних дій і збройного кон-

флікту в Україні є погіршення становища дітей. Не затверджені спеціальні 
програми щодо захисту дітей, які проживають у зоні проведення антите-
рористичної операції, військово-цивільні адміністрації не мають спеціаль-
них повноважень та кадрового забезпечення для здійснення ефективних 
заходів щодо захисту дітей від наслідків збройного конфлікту. В Україні не 
ведеться облік офіційних даних про дітей, які загинули та були поранені 
внаслідок збройного конфлікту. Законодавчо не встановлено покарання 
за вчинення такого кримінального злочину, як вербування, втягування та 
рекрутування дітей у воєнні дії».

Застосуйте набуті знання та досвід

 Подумайте та завершіть речення: «Знати і розуміти сутність Конвенції 
про права дитини важливо як для дітей, так і для дорослих, тому що…».
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Тема 2.6  Як зрозуміти, що твої права порушують

У цій темі ви з’ясуєте, за яких обставин права людини можуть обмежува-
тись, та що є порушенням прав людини. Це дозволить вам усвідомити при-
чини та необхідні умови для обмеження прав та свобод людини, а також, 
відрізняти порушення прав людини серед інших правопорушень. Для участі 
у дискусіях та аналізу ситуацій важливо ознайомитись зі значенням по-
нять: обмеження прав людини, порушення прав людини, міжнародний Білль 
про права людини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, як можуть порушуватись права окремих людей та що роби-
ти, аби не відбувалось зловживань на цьому ґрунті.
Розуміємо причини порушень, а також необхідність своєчасного інформу-
вання про порушення прав людини для їх своєчасного припинення.
Діємо, правомірно реагуючи на протиправні дії.

 
 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Що, на вашу думку, тут відбувається? 
Що на цих зображеннях є подібним і в чому відмінність ситуації? 
Чи порушують зображені на малюнках дії права людини? 
Поясніть свою думку.

Те, що ми наділені правами не означає того, що ми можемо діяти так, 
як нам заманеться. Іноді наші права вступають у конфлікт з правами ін-
ших людей. Наприклад, наше право збирати та поширювати інформацію 
може вступити у конфлікт із правом іншої особи захищатися від втручан-
ня в її особисте життя. Наприклад, ваші однокласники без вашого дозволу 
розміс тили ваше особисте фото у Facebook.

Інколи конфлікт виникає між самими правами, і тоді важко оцінити, яке 
право є більш важливим. Людство вже давно зрозуміло взаємозв’язок права 
з відповідальністю перед суспільством. І саме ця відповідальність диктує 
необхідність обмежень. Що це за обмеження? Хто може їх застосовувати? 
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Модуль 1    Обмеження прав людини

У ситуаціях, коли необхідно гарантувати безпеку населення, підтриму-
вати правопорядок, влада може обмежувати певні права людини. Однак, 
обмежуючи права людини, влада має обов’язково дотримуватися визна-
чених умов, інакше таке втручання буде вважатися вже не обмеженням, 
а порушенням права.

Що це за умови? Зокрема, влада не може втручатися у права безпідстав-
но —	обмеження має мати певну мету. Вичерпний перелік таких цілей 
записаний у міжнародних договорах з прав людини та законах, прийня-
тих на національному рівні. До нього входять захист прав інших осіб та 
цінностей, важливих для сталого розвитку суспільства: безпека, терито-
ріальна цілісність та суверенітет держави, суспільна мораль, авторитет 
правосуддя тощо. Крім цього, ніхто не може обмежити наші права, якщо 
можливість такого обмеження не передбачена законами нашої кра-
їни. І остання умова — форма обмеження права має бути прий нятною 
у демократичному суспільстві. Іншими словами, обмеження може мати 
місце лише у тих випадках, коли немає інших способів досягнення тих ці-
лей, заради яких воно застосовується.

У Конституції України ми можемо знайти такий перелік цінностей, для 
захисту яких в окремих випадках державі дозволено втрутитися у права 
та свободи людини. Наприклад, це може бути гарантування національної 
безпеки, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, забезпе-
чення громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочи-
нам, охорона здоров’я і моральності населення, врятування життя людей 
та майна, захист прав і свобод інших людей, підтримання авторитету і не-
упередженості правосуддя. Цінності, заради яких може бути обмежене пра-
во, зазначені в тих самих статтях Конституції, якими це право гарантоване. 

Але треба пам’ятати, що держава може зловживати обмеженнями. 
Історія доводить, що часто, під приводом захисту певних цінностей, держа-
ва чинить наступ на права людини. Саме тому ми завжди повинні пильно 
стежити за діями законодавців та державних службовців і бути готовими 
захищати власні права.

Дискусія Оберіть одну зі запропонованих тем для дискусії.

1.	«Визначення	моєї	локації»
Заради безпеки своїх громадян та з метою боротьби з тероризмом 
влада пропонує розглянути законопроект, який дозволяє 
представникам правоохоронних органів відстежити місцезнаходження 
і переміщення власників мобільних телефонів за допомогою мережі 
Інтернет, а також переглядати записи отриманих та відправлених 
повідомлень.

 � Чи підтримаєте ви такий законопроект? 
 � Чи є запропоновані обмеження правомірними? Поясніть свою думку. 
 � Наведіть аргументи «за» і «проти» щодо застосування таких заходів.
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Тема 2.6. Як зрозуміти, що твої права порушують

2.	«Камери	відеоспостереження»

Задля ефективності навчального процесу та для підвищення рівня 
безпеки у навчальних закладах місцева влада пропонує за кошти 
місцевого бюджету встановити у школах камери відеоспостереження. 

 � Чи підтримали б ви таку ініціативу? Чому?
 � Чи змінилася б ваша думка, якщо б ви були в ролі батьків? Вчителів? 

Адміністрації? Чому?
 � Чи є додаткові вимоги / умови, які б ви хотіли забезпечити перед тим, 

як буде встановлено відеоспостереження?
 � Чи весь внутрішній простір школи можна контролювати таким спосо-

бом? Якщо — ні, то поясніть, де саме встановлювати відеоспостережен-
ня не можна і чому?

Модуль 2    Порушення прав людини

Забезпечення прав людини відбувається у відносинах між державою, 
через її представників, і особою. Механізми захисту прав людини побудо-
вані на тому, що державна влада:

а) не повинна втручатись у приватний простір людини; 
б) гарантує дотримання прав людини, реагуючи на протиправні дії ін-

ших осіб. 
Де	наші	права	можуть	бути	порушені?

Назва об’єкту,  
явища чи поняття

Якого права людини 
стосується

Ситуація, в якій це право  
може бути обмеженим 

Родина

Школа

Дім

Кохання

Зібрання

Листування

Вільний час

Подорожі

Участь

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Заповніть таблицю. 
Для заповнення другої колонки таблиці скористайтесь поданим нижче 
каталогом прав, закріплених у Міжнародному Біллі про права людини.
Заповнюючи третю колонку таблиці, назвіть ситуації, в яких ці права 
порушуються. Поясніть свою думку. 
Перегляньте результати роботи і скажіть, чи існують в житті сфери, 
в яких забезпечення прав людини є непотрібним і неважливим? 
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Ситуації	порушення	прав	людини
 � Громадянин К. заволодів документами громадянина Б. та утримував 

його у підвалі, змушуючи виконувати різну роботу.
 � У в’язниці охорона використовувала різні засоби: кийки, собак, щоб за-

лякати ув’язнених.
 � В результаті збройного конфлікту між сусідніми країнами, будинок, 

в якому мешкала родина М., був розбитий під час артилерійського 
обстрілу. 

 � Вчитель під час уроку вигнав учня з класу за порушення дисципліни. 
 � Громадянці С. відмовляють у прийомі на роботу на підставі того, що 

вона ромка.
 � За звинуваченням у скоєні злочину було затримано двоє осіб. Щоб за-

безпечити ефективність розслідування, їхнє спілкування з адвокатами 
було фактично обмежено.

 � Громадянин Р., маючи інвалідність та пересуваючись на інвалідному 
візку, не може відвідувати різноманітні культурні заходи в місцевому 
театрі.

 � Мешканці населеного пункту Ч., які є біженцями-нелегалами, не маючи 
постійного місця проживання та доходів (фактично мешкають на вули-
ці), не можуть без документів отримати необхідну медичну та соціаль-
ну допомогу.

 � Перед складанням іспитів, школярів та їхні речі обшукують зі спеці-
альними приладами, щоб учні не проносили електронні засоби для 
списування.

 � У державній школі кожен навчальний день починається з обов’язкової 
спільної молитви.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Розгляньте наведені ситуації порушення прав людини. 
Визначте, чи є в них порушення прав людини. Якщо так, то яке саме 
право / права були порушені? (За потреби скористайтесь текстом 
Міжнародного Білля про права людини, поданого нижче).
Обговоріть отримані результати. В яких ситуаціях ваші відповіді 
збігалися, а в яких відрізнялися? Які висновки можна з цього зробити?
Як би ви почувалися, якщо б це трапилось з вами?  
Якою була б ваша реакція? 
Чи важливо, на вашу думку, забезпечувати і захищати права людини? 
Чому? 

МІЖНАРОДНИЙ	БІЛЛЬ	ПРО	ПРАВА	ЛЮДИНИ
Міжнародний Білль про права людини складається з трьох документів, 

укладених в рамках ООН. Це Загальна декларація прав людини (10 грудня 
1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські й політичні права (16 грудня 
1966 р.) та Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права 
(16 грудня 1966 р.).

Тут перелічено деякі положення цих документів у спрощеному варіанті.

Білль	(від англ. bill) — ру-
копис, грамота, в якій перелі-
чені певні права.

Міжнародний	 Білль	 про	
права	людини — неофіційна 
назва Загальної декларації 
прав людини і Міжнародних 
пактів про права людини, які, 
разом узяті, вважають авто-
ритетним набором міжнарод-
них стандартів прав людини. 
Це назва підкреслює значну 
взаємопов’язаність цих трьох 
документів.
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Тема 2.6. Як зрозуміти, що твої права порушують

Із Загальної 
декларації  

прав людини:

 9 Право на життя, свободу й особисту недоторканість.
 9 Рівність перед законом.
 9 Свобода пересування і вибору місця проживання.
 9 Заборона катувань та жорстокого, нелюдського чи принижуючого людську 

гідність поводження.
 9 Право на пошук притулку в інших країнах.
 9 Свобода думки, віросповідання і релігії.
 9 Право на володіння майном.
 9 Право на голосування та участь в управлінні.
 9 Право на освіту.
 9 Право на працю і створення профспілок.
 9 Право на відповідний стандарт життєвого рівня.
 9 Право на охорону здоров’я.
 9 Право на участь у культурному житті.

З Міжнародного 
пакту  

про громадянські  
і політичні права:

 9 Право на життя.
 9 Заборона застосування катувань і жорстокого, нелюдського  

чи принижуючого гідність поводження або покарання.
 9 Заборона утримання в рабстві і підневільному стані.
 9 Заборона примусової праці.
 9 Право на особисту недоторканість.
 9 Свобода пересування і право на вибір місця проживання.
 9 Захист іноземців у випадку депортації.
 9 Право на справедливий публічний розгляд у суді.
 9 Заборона визнання винним у здійсненні якого-небудь карного злочину, що 

відповідно до чинного в момент його здійснення законодавства не було 
карним злочином.

 9 Право на визнання правосуб’єктності.
 9 Право на невтручання в особисте життя.
 9 Свобода думки, совісті і релігії.
 9 Право на вільне вираження своєї думки.
 9 Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань.
 9 Право на одруження і право створювати родину.
 9 Право дитини на такі засоби захисту, яких вона потребує як малолітня.
 9 Публічні права, у тому числі право на доступ до державної служби.
 9 Заборона дискримінації.
 9 Особливі права етнічних, релігійних і мовних меншин.

З Міжнародного 
пакту  

про економічні 
соціальні  

і культурні права:

 9 Право на працю.
 9 Право на створення профспілок і вступ до них.
 9 Право на соціальне забезпечення.
 9 Охорона родини.
 9 Право на достатній життєвий рівень.
 9 Право на охорону здоров’я.
 9 Право на освіту.
 9 Право на участь у культурному житті і право на користування результатами 

наукового прогресу і на захист інтересів, що випливають із творчої 
авторської діяльності.

Застосуйте набуті знання та досвід

 Напишіть есе на тему: «Чому порушують права людини, і як ми можемо 
це зупинити?».
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Тема 2.7  Які механізми захисту прав людини існують

У цій темі ви зможете дізнатися про міжнародні та національні меха-
нізми захисту прав людини, а також отримаєте інформацію про порядок 
звернень щодо захисту прав людини до різних національних і міжнародних 
органів та організацій. Для вдалої участі у дискусіях та аналізі ситуацій 
слід ознайомитися зі значенням таких понять: міжнародні та європейські 
стандарти і механізми захисту прав людини, національний механізм за-
хисту прав людини в Україні, порядок звернень щодо захисту прав людини, 
правозахисники.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, від чого залежить ситуація з дотриманням прав людини 
в країні та якою є роль держави і державних інституцій у цьому питанні.
Розуміємо, як функціонують міжнародні, європейські та національні 
механізми захисту прав людини.
Діємо, досліджуючи роботу громадських організацій, які захищають права 
людини в Україні.

Уявлення	про	найефективніші	способи	захисту	прав	людини	в	Україні	(%)*	

Досліджуємо  
та обговорюємо

Розгляньте діаграму. 
Які способи захисту прав людини в Україні є найбільш ефективними, на 
думку опитаних?
Чому, на вашу думку, люди обирають саме такі способи захисту своїх 
прав?
Який спосіб захисту прав обрали б ви? Поясніть свою думку.
Хто, на вашу думку, повинен захищати права людини у правовій демокра-
тичній державі?

*Джерело: Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне 
дослідження / [І. Бекешкіна, Т. Печончик, В. Яворський та ін.] ; за заг. ред. Т. Печончик. Київ, 
2017.  308 с.
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Тема 2.7. Які механізми захисту прав людини існують

Модуль 1    Які є міжнародні та європейські механізми захисту  
  прав людини

Становлення	та	реалізація	прав	людини	відбувається	 
за	3-ма	етапами:
1етап	— розробляються міжнародні документи, які визначають обов’яз-

ки держави в сфері прав людини (спочатку декларації, а потім конвенції);
2	 етап	—	 відбувається ратифікація цих конвенцій державами, які їх 

підписали;
3	етап	—	виконання державами зобов’язань таким чином, щоб права 

людини були реалізовані на території цієї держави.
Для того, щоб міжнародні конвенції мали максимальну дію та легітим-

ність, важливо, щоб їх ратифікувала якомога більша кількість держав. ООН 
та інші міжнародні організації відіграють визначальну роль, водночас кон-
кретні держави несуть відповідальність за реалізацію положень цих доку-
ментів. В держави, таким чином, з’являються обов’язки щодо забезпечен-
ня людини правами.

Як можна домогтися того, щоб ці захисні механізми працювали? Хто або 
що забезпечить виконання державами своїх зобов’язань?

Головними органами контролю є комісії або комітети та суди, які скла-
даються з незалежних членів (експертів або суддів), які не є представника-
ми своїх держав. У своїй діяльності ці органи використовують такі основні 
механізми:

 z скарги (представлені окремими особами, групами осіб або 
державами);

 z судові справи;
 z процедури подання доповідей.

На сьогодні судовими органами, які здійснюють контроль за дотриман-
ням прав людини, є: Європейський суд з прав людини, Міжамериканський 
суд з прав людини та Африканський суд з прав людини і народів, 
Міжнародний кримінальний суд (МКС), Міжнародний суд ООН.

Цікава інформація

Міжамериканський	суд	з	прав	людини був заснований Організацією 
американських штатів у 1979 р. з метою інтерпретації та забезпечення 
роботи Американської конвенції з прав людини. Африканський суд є ос-
таннім з регіональних судів, який було сформовано у січні 2004 року. Він 
вирішує справи відповідно до Африканської хартії прав людини і народів 
стосовно держав-членів Африканського союзу. Суд базується у місті Аруша, 
Танзанія. 

Міжнародний	 кримінальний	 суд (МКС), запроваджений Римським 
статутом, створено для розгляду справ, пов’язаних з військовими злочина-
ми, злочинами проти людяності, геноцидом, злочинами зовнішньої агресії. 

МКС займається особами, яких звинувачують у злочинах проти людя-
ності, геноциді і військових злочинах, але лише за умови, що національні 
суди не хочуть або не можуть розслідувати ці злочини у судовому порядку. 

Ратифікація — затвер-
дження верховним органом 
державної влади певної кра-
їни міжнародного договору.
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За даними офіційного сайту Міжнародного кримінального суду, на 
сьогодні 124 держави ратифікували зазначений документ. При цьому 
до Римського статуту серед європейських країн не приєдналися лише 
Туреччина та пострадянські країни (Азербайджан, Російська Федерація та 
Вірменія).

Окрім МКС існує також Міжнародний	суд	ООН, який є головним судо-
вим органом ООН. Він регулює відповідно до міжнародного права юридич-
ні суперечки між державами і надає консультативні висновки з юридичних 
питань.

Досліджуємо  
та обговорюємо 

Неоголошена війна Російської Федерації проти України, військова оку-
пація значної території, масові руйнування та рекордні втрати військо-
вого й цивільного населення — з усім цим наша держава зіштовхнулася 
впродовж останніх кількох років. Такі обставини підняли на новий рівень 
питання міжнародно-правового захисту інтересів України. Україна підпи-
сала Римський статут ще у 2000 р., але до цього часу його не ратифікувала,  
а відтак не має права звернення до Міжнародного кримінального суду. 
Якщо наша держава ратифікує Римський статут, то зможе скористатися 
правом звернення до МКС у питанні захисту прав своїх громадян. 

Ознайомтеся з різними поглядами щодо ратифікації Римського статуту, 
аргументами його прихильників і опонентів.
Які аргументи, на вашу думку, є більш переконливими? Чому?
Чи підтримали б ви кампанію щодо ратифікації Римського статуту? 
Як би ви пояснили свою позицію одноліткам?

«За» «Проти»

Ратифікація — це логічний та послідовний 
крок, оскільки Україна вже підписала 
Римський статут.

Ратифікація — це серйозний і відповідальний крок  
для влади. З цим не треба поспішати.

Це — зобов’язання нашої держави в рамках 
Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. Якщо влада України буде затягувати 
з ратифікацією Римського статуту, то це не 
лише викличе занепокоєння, а й може мати 
негативні наслідки.

У 2016 р. було прийнято Закон «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)», відповідно до 
якого Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного 
кримінального суду на умовах, визначених Римським 
статутом. Це положення набирає чинності через 3 роки  
з дня опублікування закону.

Якщо Україна ратифікує Римський статут, 
то увійде до «клубу» держав, які поважають 
міжнародне право та мають серйозні наміри 
подолати безкарність за найтяжчі міжнародні 
злочини в глобальних масштабах.

Серед країн-членів Ради Європи не приєдналися до 
Римського статуту й інші країни — Російська Федерація, 
Азербайджан, Вірменія, Молдова, а також Туреччина.

Приєднання до юрисдикції МКС стане 
стимулом для вдосконалення правоохоронної 
та судової систем України.

З ратифікацією Римського статуту необхідно буде 
змінювати національне кримінальне законодавства, 
відповідно до вимог МКС, що вимагає багато часу та 
фінансових витрат.

Жертви збройного конфлікту на Сході 
України отримають більші шанси на 
справедливе вирішення їхніх справ, на 
компенсацію моральних та матеріальних 
збитків, на правду.

МКС зможе розглядати лише злочини, які відбулися після 
ратифікації країною Римського статуту, а отже, приєднання 
України до МКС залишить поза його розглядом ті злочини, 
що відбулися до моменту ратифікації.

Римський	 статут — 
міжнародний договір, під-
писаний у Римі 17 липня 
1998 р., що запроваджував 
створення Міжнародного	
Кримінального	Суду і набув 
чинності 1 липня 2002 року. 
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Web-активність

Дізнайтеся більше про кампанію «Ратифікуйте Римський статут!», яку 
організувала ГО «Аmnesty International в Україні»: 

Більшість угод у сфері прав людини вимагає, щоб держави надавали пе-
ріодичні доповіді. Їх складають самі держави. Мета цих доповідей — від-
крито обговорити реалізацію прав людини з правозахисниками у форматі 
державного діалогу. Для контролю об’єктивності таких доповідей вико-
ристовують альтернативні або так звані «тіньові» звіти громадських орга-
нізацій, які базуються на власних джерелах та аналізі документів держави. 
Після діалогу між представниками державних і незалежних членів міжна-
родного експертного органу з моніторингу надаються зауваження щодо 
відповідності реалізації захисту прав людини у цій державі міжнародним 
стандартам. 

Також, задля забезпечення дотримання та ефективної реалізації прав 
людини в країнах-членах Ради Європи у 1997 р. було запроваджено поса-
ду Комісара	Ради	Європи	з	прав	людини, якого обирає Парламентська 
асамблея. 

Однією з важливих ініціатив Ради Європи у сфері захисту прав людини 
є прийняття у 2011 році Стамбульської Конвенції про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашнього насильства. Стамбульська конвенція на-
голошує на тому, що обов’язком кожної демократичної європейської дер-
жави є викорінення насилля в усіх його формах, а також створення систе-
ми запобігання насильства над жінками та належного покарання винних.

Досить часто реальні гарантії прав окремої особи або групи осіб залежать 
від тиску міжнародного співтовариства, і може пройти багато часу від ви-
падку порушення прав людини до її звернення в ООН чи Раду Європи.

Модуль 2    Як працює національний механізм захисту  
  прав людини в Україні 

Громадянська 
активність

Уявіть, що до вас звернулася громадська організація з пропозицією 
створити інформаційний плакат-постер, де просто і доступно був би про-
ілюстрований національний механізм захисту прав людини в Україні,  
і запропонувала вам інформацію, яка має бути відображена: 

 Об’єднайтеся у 5 груп.
 Ознайомтеся з інформацією про національні механізми захисту прав 

людини, поданою нижче. 
Обговоріть оптимальний варіант вашого плакату: образи, символи, 
схеми, які можна використати для того, щоб він був лаконічним та 
інформативним.
Намалюйте плакат і презентуйте його перед класом. 
Обговоріть, робота яких груп найкраще відобразила поставлене 
завдання. 
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Основний спосіб, за допомогою якого держава може реалізувати 
дотримання прав людини, є їхнє забезпечення у законодавстві. Головний 
документ, що гарантує права людини в Україні — Конституція України. 
У ній закріплені основні механізми захисту прав людини на національному 
рівні.

Важливою державною інституцією, яка покликана захищати права лю-
дини, є Уповноважений	Верховної	Ради	України	з	прав	людини. До цього 
органу, як і до інших державних установ і організацій, можна звертатися зі 
скаргами, пропозиціями, заявами та інформаційними запитами. Розгляд 
звернень стосовно прав людини є одним з першочергових завдань 
Уповноваженого, проте, він може лише сприяти або разом з людиною 
вимагати відновлення прав.

Найбільш ефективною гарантією забезпечення прав і свобод 
людини є судовий захист. Згідно з Конституцією, судочинство в Україні 
здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції. Конституційний Суд України контролює дотримання норм 
Конституції України. До Конституційного Суду можна звернутися за 
тлумаченням окремих норм Конституції, проте не існує процедури 
подання індивідуальної скарги на порушення прав людини, передбачених 
Основним Законом (Конституцією України). В суди загальної юрисдикції 
може звертатися кожна людина щодо захисту своїх конституційних прав і 
свобод безпосередньо на підставі Конституції.

Залежно від ситуації можна звертатись до органів виконавчої влади, 
до місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. При 
цьому важливо знати, яким чином подаються звернення до органів влади 
та регулюється порядок надання відповідей. Для цього, крім Конституції, 
варто знати положення Законів України «Про звернення громадян», «Про 
інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Важливу роль відіграють громадські організації, які опікуються захи-
стом прав та свобод людини. Ці організації можуть допомогти отримати 
правову допомогу, а в багатьох випадках беруться за супровід справи, ор-
ганізовують громадські моніторинги та громадські кампанії.

Web-активність

Я	маю	право
Якщо вас зацікавили механізми захисту своїх прав, ви можете перей-

ти за посиланням і ознайомитися з матеріалами загальнонаціонального 
право просвітницького проекту «Я маю право».
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Модуль 3    Як громадянське суспільство може впливати  
  на захист прав людини

Значний внесок у захист прав людини зробили і продовжують робити 
недержавні	громадські	організації.	Вони, зберігаючи свою незалежність 
від держави, ведуть боротьбу з окремими порушеннями прав людини у 
судах, надають допомогу тим, чиї права були порушені, домагаються змін 
у національному або міжнародному праві, поширюють серед населення 
інформацію про права людини, культивуючи повагу до них. Більшість ор-
ганізацій, які проголосили себе правозахисними, як правило, займаються 
захистом громадянських і політичних прав. 

В демократичних суспільствах влада часто дослухається до їхньої думки 
й серйозно її сприймає. Часто між організаціями й державою складається 
діалог, і в багатьох країнах такі організації отримують від влади моральну 
й фінансову підтримку.

Громадянська реклама 
Щоразу, коли людина відстоює ідеал або своїм вчинком 
полегшує долю інших, або виступає проти несправедливості, 
вона породжує малесеньку хвильку надії, і, перетинаючись 
одна з одною, ці хвильки, зливаються у потік, що здатен 
змести найміцніші стіни гноблення і протидії.

Роберт Кеннеді
Ці організації мають різні цілі діяльності й використовують різні мето-

ди роботи, зокрема: 
 � Безпосередня	допомога	—	надання прямої допомоги жертвам пору-

шень прав людини в тій чи іншій формі (гуманітарна допомога, захист, 
навчання новій професії, юридична допомога чи консультації з питань 
подачі позову).

 � Збір	достовірної	 інформації та її використання з метою просування 
прозорості урядових документів із захисту прав людини необхідні для 
притягнення винних до відповідальності. 

 � Проведення	 різних	 кампаній	 та	 лобіювання.	Міжнародні та націо-
нальні недержавні організації часто вдаються до проведення кампаній 
та лобіювання з метою викликати зміни в політиці. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте зображення. Що, на вашу думку, є метою таких кампаній? 
Для кого вони важливі? 
Чи знаєте ви про інші активні дії громадських організацій, які надають 
підтримку і допомогу щодо захисту прав людини? 
Чи брали ви коли-небудь участь у подібних акціях? Чому?
Чи вплинула активна діяльність громадських організацій (різні акції, пу-
блічні заходи, висвітлення у ЗМІ тощо) на покращення ситуації з дотри-
мання прав громадян?
Чи важливо для людини, чиї права порушують, відчувати солідарність і 
підтримку від суспільства? Поясніть свою думку.
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Застосуйте набуті знання та досвід

 Віднайдіть в Інтернеті інформацію про недержавні громадські органі-
зації, що активно займаються захистом прав людини в Україні.

 Які вони мають цілі?
 Яку діяльність вони здійснюють? 
 Хто є членами цих організацій?
 Чи існують подібні правозахисні організації у вашому населеному пункті, 

регіоні?

Річний звіт за 2016 рік Української Гельсінської спілки  
з прав людини

«Марш рівності» в Києві — хода на захист прав людини, 
зокрема права на мирні зібрання, а також проти 
дискримінації представників ЛГБТ-спільноти

Спільна заява Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, Української Гельсінської спілки з прав 
людини та Харківської правозахисної групи щодо 
проекту закону

Акція-реквієм «Запали вогник в своєму серці» присвячена 
71-й річниці депортації кримськотатарського народу 
з Кримського півострова (Київ, Майдан Незалежності. 
2015 р.)

Прес-конференція правозахисників щодо стану  
з правами людини в Україні у 2017 році

Марафон написання листів на захист прав людини, 
що проводить міжнародна організація Amnesty 
International, 2017 р.
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Тема 2.8  Як діти можуть захищати свої права

У цій темі ви зможете дізнатися про те, до кого звернутись і як діяти, якщо 
ваші права порушуються. Це дозволить вам навчитися захищати свої пра-
ва та формувати таке шкільне середовище, де знають і поважають права 
дитини. Для вдалої участі у дискусіях важливо ознайомитись зі значенням 
таких понять: комітет з прав дитини ООН, уповноважений Президента 
України з прав дитини, способи захисту прав дитини.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, хто і як захищає права дітей.
Розуміємо, як діяти, якщо порушуються права дитини.
Діємо, розв’язуючи проблемні ситуації.

У багатьох країнах світу (наприклад, у Великій Британії, США, Росії 
для зниження злочинності серед неповнолітніх і кількості підлітків, які 
стали жертвами злочинів, вводили комендантську годину для дітей. Вона 
полягала в обмеженні перебування неповнолітніх (до 16 років) на вулиці 
без дорослих у вечірній та нічний час. Зазвичай це обмеження починалося 
від 22:00 години (23:00 у вихідні дні) — і до 6:00 години ранку. Україна теж 
має такий досвід.

Дискусія Якими, на вашу думку, є негативні та позитивні сторони цього рішення?
Що б ви відчували, якби для підлітків запровадили комендантську годину 
на державному рівні?
Як ви вважаєте, чи доцільно обмежувати деякі права дитини, щоб уник-
нути загрози її життю і здоров’ю?
Як би ви вчинили на місці батьків?
Чи є в наведеній ситуації порушення прав дитини? Аргументуйте свою 
думку.
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Модуль 1   Хто відповідає за захист прав дитини

Конвенція про права дитини є обов’язковою для виконання державами, 
що її ратифікували, і має механізм контролю. В Женеві працює Комітет	з	
прав	дитини	ООН — група експертів (10 осіб), що розглядає доповіді уря-
дів про виконання положень Конвенції. Заохочуються Комітетом і подання 
Альтернативних доповідей громадськими організаціями, в яких вони висвіт-
люють ситуацію щодо дотримання та забезпечення прав дитини державою.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини 27 лютого 
1991 р., взявши на себе значні зобов’язання щодо забезпечення прав люди-
ни. В нашій країні основним законом, спрямованим на забезпечення реалі-
зації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і все-
бічний розвиток є Закон України «Про охорону дитинства». Крім того, права 
дитини виділені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України, а також регулюються 
такими законами, як: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про попе-
редження насильства в сім’ї», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та мо-
лоддю» тощо. Різні державні інституції та міністерства покликані відповіда-
ти за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають 
громадські	 організації, які працюють у сфері захисту прав дитини, щоб 
кожна дитина почувала себе повноцінним членом суспільства.

Дотримання прав дитини також є одним із пріоритетних напрямів ро-
боти Уповноваженого	Верховної	Ради	України	з	прав	людини.

З метою забезпечення належних умов для реалізації громадянських, еко-
номічних, соціальних та культурних прав дітей в Україні, з огляду на необ-
хідність особливого піклування про дитину, на виконання Україною міжна-
родних зобов’язань у сфері прав дитини Президентом України запровадже-
но інституцію Уповноваженого	Президента	України	з	прав	дитини. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте таблицю та прочитайте матеріали Модуля 1.
Які органи та установи захищають права дитини на національному та 
міжнародному рівнях?

Де можна захистити права дитини

Організації та установи

Національні Міжнародні

Поліція

Суд

Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини (омбудсмен)

Уповноважений Президента України з прав дитини 

Міністерства, відомства, служби, установи

Громадські організації, що працюють у сфері 
захисту прав дитини

Європейський суд з прав людини

Управління Верховного комісара ООН  
з прав людини

Комітет з прав дитини ООН

Міжнародний дитячий надзвичайний

Фонд ООН (ЮНІСЕФ) 

Міжнародні недержавні організації, що 
працюють у сфері захисту прав дитини
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Модуль 2   Яким чином діти можуть захищати свої права  
  у повсякденному житті

Ми знаємо, що робити і до кого звертатися, якщо раптом заболить зуб 
чи захворіємо на грип. А як бути, коли порушуються права дітей, підлітків? 
До кого звертатися, кому довіритися, кого запитати? Чи не кожна людина 
хоча б один раз замислювалася над цими питаннями. Діти не знають, до 
кого звертатися, і тому не можуть вчасно отримати потрібну консультацію 
чи допомогу, і, врешті, залишаються наодинці зі своїми проблемами. А да-
ремно, адже існує ціла мережа організацій і служб, здатних кинути «рятів-
ний круг» тим, хто його потребує.

Ви маєте право самостійно звернутися до суду, якщо вам виповнилося 
14 років. Ваша думка повинна бути врахована в усіх питаннях, що стосу-
ються вашого життя, а при прийнятті рішень мають враховуватися ваші 
інтереси.

Ви можете самостійно звернутись за допомогою з питань захисту своїх 
прав до державних організацій і служб, які розташовані у вашому населе-
ному пункті. 

Ви	можете	звернутися	
 � До батьків або інших дорослих, яким ви довіряєте.
 � На «дитячу» Національну гарячу лінію, де вам можуть надати фахову 

пораду, консультацію чи допомогу. Дзвінки є безкоштовними по всій 
території України. 

 � До психологів, вчителів та адміністрації у вашому навчальному закладі. 
 � До представників служб у справах дітей, якщо вам не виповнилося  

18 років. 
 � До працівників центрів соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, 

які є у кожному районі, місті чи районі великого міста.
 � До найближчого відділку поліції (або зателефонувати за номером 102).
 � До суду (якщо вам виповнилось 14 років, ви можете зробити це 

самостійно, в іншому випадку — через законних представників).
 � До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(омбудсмена).
 � До Уповноваженого Президента України з прав дитини. 
 � До освітнього Омбудсмена, який розпочинає свою діяльність в Україні 

від 1 січня 2019 року.
 � До недержавних громадських організацій, що працюють у сфері захисту 

прав дитини.

Web-активність

Більш	 детально	 про	 діяльність	 недержавних	 організацій	 та	 як	
отримати	потрібну	допомогу	ви	можете	ознайомитися	на	таких	сайтах:

 � Коаліція НУО «Права дитини в Україні» — Коаліція з 11-ти організа-
цій була створена для сприяння дотриманню прав дитини та спосте-
реженням за ефективною реалізацією Заключних спостережень та 

Будь-який прояв насиль-
ства щодо людини — в сім’ї, 
на вулиці, в навчальному за-
кладі чи серед однолітків — 
це кримінальний злочин, за 
який передбачається суворе 
покарання.
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рекомендацій, наданих Комітетом ООН з прав дитини (https://www.
childrights.in.ua/Koalcja_NUO_Prava_ditini_v_Ukran).

 � Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» 
(https://wcu-network.org.ua).

 � Українська Гельсінська спілка з прав людини (https://helsinki.org.ua).
 � Центр інформації про права людини (https://humanrights.org.ua).
 � Save the Children Україна (https://ukraine.savethechildren.net ).
 � Громадська організація «Ла Страда Україна» (http://la-strada.org.ua/ucp_

mod_content_show_napryamki-diyalnosti.html) та багато інших.

Як	звернутись	до	Уповноваженого	
Президента	України	з	прав	дитини?

Ви можете надіслати звернення щодо пору-
шення прав дитини на адресу: 

Уповноваженому Президента України  
з прав дитини
вул. Банкова, 11, 
11220, м. Київ, 
або відправити лист на адресу: 
https://www.facebook.com/up.z.prav.dytyny 

Зверніть увагу! Уповноважений не розгля-
дає звернень, що надійшли без зазначення 
місця проживання, не підписані автором (ав-
торами), а також такі, з яких неможливо вста-
новити авторство (таке звернення визнається 
анонімним). 

Омбудсмен (від шведсь-
кої om buds man «представ-
ник») — посадова особа, на 
яку покладаються функції 
контролю за дотриманням 
за конних прав та інтере-
сів громадян у діяльності 
органів виконавчої влади і 
посадових осіб. На сучасному 
етапі посада омбудсмена іс-
нує у понад 100 країнах світу. 
В Україні посада Омбудсмена 
існує з 1998 року і назива-
ється «Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав 
людини».

Як	звернутися	до	Омбудсмена?
 � В Обмудсмена є свій сайт

 http://www.ombudsman.gov.ua
 � В Обмудсмена є свій e-mail

 hotline@ombudsman.gov.ua
 � В Обмудсмена є свій skype

 Ukraine.ombudsman
 � Телефони Обмудсмана

 (044) 253-75-89; 0-800-50-17-20
 � Громадська приймальня:

м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8
Пн.-Чт. 9:30–13:00, 14:00–17:30
Пт. 9:30–13:00, 14:00–16:00. Сб.-Нд. — вихідні

 Щовівторка особистий прийом Омбудсмена
 Гаряча	лінія: 0-800-50-17-20
 усі дзвінки безкоштовні
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Модуль 3   Вчимося захищати свої права

Громадянська 
активність

Об’єднайтеся у 6 груп. 
Проаналізуйте одну з поданих нижче ситуацій.
Визначте, чи є в цій ситуації порушення прав дитини.
Запропонуйте алгоритм дій у конкретній ситуації. До кого варто звер-
нутись за захистом прав дитини? 
Відвідайте сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
за поданим зразком складіть звернення до Омбудсмена.
Ви також можете звернутися зі скаргою до освітнього Омбудсмена, 
який розпочинає свою діяльність в Україні з 1 січня 2019 року.

Ситуація 1 Ситуація 2

Мені 13 років. Моя країна веде війну з сусідньою 
державою. Капітан з нашої армії прийшов до 
нас додому і сказав, що якщо я вже великий 
та сильний, то мушу іти в армію й воювати за 
країну.

Мені 15 років і я мешкаю у великому місті. 
Багато моїх друзів вживають алкоголь. Я також 
спробував і тепер роблю це щодня. Інколи 
поліція проганяє нас з місць, де ми збираємося.

Ситуація 3 Ситуація 4

Коли мені виповнилося 12 років, я почав 
працювати на вугільній копанці по 12 годин на 
день. Тепер мені 14 років, і старший, що керує 
роботами на копанці, вимагає, щоб я працював 
ще більше.

Мої брати ходять до школи, а я єдина донька,  
і моїй родині потрібна допомога по господарству. 
Тому я не відвідую школу. Мені 8 років.

Ситуація 5 Ситуація 6

Оскільки моя родина мешкає далеко від 
медичного центру, мені ніколи не робили 
щеплення. Тепер, коли мені 12 років, я хвора  
на поліомієліт.

Мені 9 років, і моя родина незаможна. Ми 
живемо у 2-х маленьких кімнатах. В нашому 
селищі немає центрального водопостачання  
і каналізації. Ми носимо воду з криниці  
і користуємося громадською вбиральнею, яка 
розміщена далеко від помешкання. 

Застосуйте набуті знання та досвід

 Пригадайте ситуації в яких порушувалися або могли бути порушені 
ваші права. 

 Напишіть есе на тему «Що я можу зробити, щоб змінити ситуацію з по-
рушенням прав дитини в моїй школі чи громаді». 
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Майстерня 
громадянина 

Розділ 2

   Як захистити свої права в Європейському суді  
з прав людини

Європейський суд з прав людини був утворений у 1959 р. як судовий ор-
ган, який гарантує права, закріплені Європейською конвенцією про захист 
прав для всіх осіб, що перебувають під юрисдикцією договірної держави. 

Від 1 листопада 1998 р. існує єдиний Суд, який постійно засідає у 
Страсбурзі (Франція).

Кількість суддів у цьому органі відповідає кількості держав-сторін 
Конвенції. Судді повністю незалежні, не представляють свої держави та 
обираються Парламентською асамблеєю Ради Європи.

Як	звернутися	із	заявою	до	Європейського	суду	з	прав	людини?
Зі заявою в ЄСПЛ можуть звернутися безпосередньо окремі особи чи 

держави, які вважають, що їхні права були порушені. 
Спочатку Суд розглядає, чи є скарга прийнятною для розгляду. Для 

цього вона повинна відповідати низці вимог, встановлених Конвенцією, 
наприклад.

 � Заявники повинні довести, що «вичерпали всі засоби правового захисту 
всередині своєї держави», тобто, що їхня скарга була відхилена судом 
вищої інстанції своєї держави.

 � Заявники повинні подати скаргу протягом шести місяців після при-
йняття остаточного рішення у справі в своїй державі.

 � Якщо скарга прийнятна для розгляду, Суд, насамперед, закликає сторо-
ни (заявника і державу) до досягнення дружнього урегулювання. Якщо 
держава погоджується сплатити компенсацію, скарга відкликається.

 � Суд розглядає справу по суті, тобто аналізує, чи було порушення 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 Об’єднайтеся у 3 групи. Кожна група отримує ситуацію, розглядає її та 
відповідає на поставлені питання.

 Ознайомтеся з інформацією про діяльність Європейського суду з прав 
людини, поданою нижче. 

 У загальному колі представте ситуацію та можливі шляхи її вирішен-
ня. Інші групи коментують і обговорюють рішення щодо наведених 
ситуацій.
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Майстерня громадянина

Аналізуємо  
ситуації

Ситуація 1 

У вашому населеному пункті на місці єдиного парку планують побудувати 
стоянку для автомобілів. Десять місцевих жителів проводять мирну де-
монстрацію з вимогами заборонити знищення парку. Вони посилаються 
на те, що це — єдиний парк у населеному пункті, який їм потрібен для від-
починку, а їхнім дітям — для розваг.

На місце подій прибуває поліція, яка забороняє проводити демонстра-
цію, посилаючись на відсутність необхідного дозволу і вимагає розійтись 
по домівках. Демонстранти відмовляються розійтися і сідають на землю.

Поліція застосовує силові методи, дехто з демонстрантів отримує тілес-
ні ушкодження.

Обговорення Чи були порушені права демонстрантів? Якщо так, то які саме?
Як демонстранти можуть захистити свої права?
Чи можуть демонстранти звернутись з колективною скаргою до 
Європейського Суду з прав людини? Назвіть умови, яких необхідно до-
тримуватися для подання скарги.
Порушенням якої статті (статей) Європейської конвенції з прав люди-
ни (Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) можна 
обґрунтовувати скаргу? Поясніть свою думку.

Ситуація 2 Юсуф був заарештований поліцією у сусідній країні, яка є членом 
Європейського Союзу. Оскільки у нього були проблеми з документами, суд 
цієї країни вирішив, що цей громадянин має бути депортований у країну 
походження.

Юсуф намагається оскаржити рішення суду. Він стверджує, що нале-
жить до етнічної меншини, яка піддається дискримінації в країні його по-
ходження, і якщо його туди повернуть, то, скоріш за все, до нього будуть 
застосовані тортури або він взагалі буде вбитий.

Обговорення Чи може Юсуф звернутися до Європейського Суду з прав людини зі скар-
гою на сусідню країну за рішення вислати/депортувати його до країни 
походження? На яку статтю (статті) Європейської конвенції з прав 
людини (Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) він 
може посилатись у своїй скарзі?
Чи може він скаржитися на країну свого походження? Думку обґрунтуйте.

Ситуація 3 У 2015 році Тамара, громадянка України, подала позов щодо розірвання 
шлюбу, в якому вона перебувала 14 років з громадянином іншої держави.  
Її чоловік щодо розірвання шлюбу заперечень не має, але суд розгляд спра-
ви і винесення рішення відкладав з різних причин загальним терміном 
більше ніж на рік. 

Тамара хотіла підтримувати контакти зі своїми дітьми, народженими у 
шлюбі, але законодавство цієї країни забороняє їй це, поки не завершиться 
процедура розірвання шлюбу.

Обговорення Чи наявне в цій ситуації порушення прав людини?
На яку статтю Європейської конвенції з прав людини (Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод) може спиратися Тамара, 
щоб оскаржити цю ситуацію?
Опишіть різні етапи проходження скарги, яку може подати Тамара,  
в Європейському Суді з прав людини.
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Картка 
підсумкового 

оцінювання

Розділ 2

Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.	 Виберіть	 найбільш	 точне	 закінчення	 твердження:	 «Головним	
обов’язком	України	як	держави	відповідно	до	ст.	3	Конституції	є	…»:

 � А) забезпечення порядку;
 � Б) утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
 � В) захист кордонів та територіальної цілісності держави;
 � Г) забезпечення достойного рівня життя.

2.	 Укажіть,	звідки	походять	права	людини:
 � А) надаються державою;
 � Б) належать людині від народження;
 � В) визначаються міжнародними угодами;
 � Г) їх визначає сама людина.

3.	 Укажіть,	що	із	зазначеного	переліку	не	є	цінністю	прав	людини:
 � А) індивідуальність;
 � Б) добробут;
 � В) рівність;
 � Г) недискримінація. 

4.		Виберіть	найбільш	точне	закінчення	твердження	«Принцип	бла-
гополуччя	дитини	означає,	що...»

 � А) дитині повинні бути створені найкращі умови для її життя і 
здоров’я;

 � Б) в усіх діях стосовно дітей, першочергова увага приділяється як-
найкращому забезпеченню інтересів дитини;

 � В) батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини;
 � Г) головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування та 
відпочинку

5.		Зіставте	зазначені	права	з	умовними	поколіннями	прав	людини	
відповідно	до	їхнього	історичного	розвитку

1 Права першого покоління А Право на освіту
2 Права другого покоління Б Право на доступ до інтернету
3 Права третього покоління В Право на щасливе дитинство
4 Права четвертого покоління Г Право на рівність перед законом 

Д Право на безпечне довкілля



Які ми знайшли 
відповіді?

Які запитання 
ми ставили  

у цьому розділі?

Чи змінило це 
моє сприйняття 

тематики розділу?

Наскільки добре  
я опанував матеріал?

Де я це  
зможу використати/ 

застосувати?

        Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напи-
шіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче. 
Назва (конкретна, влучна, цікава).  
Актуальність. Чому ця проблема важлива?  
Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?  
Суть. Аргументоване пояснення певного явища.  
Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.  
Висновок. Як з цим нам жити далі.

Профіль  
учня/учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення 
розділу «Права і свободи людини»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

 � Людська	гідність
 � Рівність
 � Рівноправність
 � Права	людини
 � Дискримінація
 � Верховенство	права
 � Верховенство	закону
 � Права	дітей

Картка підсумкового оцінювання Профіль учня/учениці

Досліджуємо   Ознайомтесь із ситуацією. Виконайте завдання у формі  
  таблиці

Життєві обставини змусили Еміне змінити школу. Разом з рідними вона 
пішла до школи, яка розташована поруч з їхнім новим домом. Еміне чула, 
що ця школа має високий рейтинг в місті. Але директорка відповіла, що не 
може прийняти дівчину в школу, тому що вона та її рідні мають статус 
внутрішньо переміщених осіб, а це створить багато зайвого клопоту для 
закладу, і до того ж, школа вже й так перевантажена.

Яке право / права 
порушено

Документи, що закріплюють це право / права 
(міжнародні та національні)

Дії для захисту  
права / прав



Методичний посібник для 10-го класу 
в 7-ми частинах

Частина 2 
«Права і свободи людини»

Авторський	колектив:
Поліна Вербицька, Оксана Волошенюк, Ганна Горленко, Петро Кендзьор,

Олександра Козорог, Наталія Маркусь, Людмила Махун,
Ольга Педан-Слєпухіна, Святослав Ратушняк, Елла Ситник

За	редакцією Петра Кендзьора

Літературне редагування і коректура  Олеся Скрипник, Оксана Левицька, Тарас Олексин

Дизайн  Ольга Борисенко

Формат 60×84/8. Умов. друк. арк. 5,12.
Замовлення № 140420. Наклад 3 000 прим.

ТзОВ «Видавничий дім «Панорама»,
79011, м. Львів, вул. Вітовського, 25/10

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 591 від 07.09.2001
Тел.: (032) 297-06-76, e-mail: vd_panorama@zukc.com.ua

Друк ТзОВ «ЗУКЦ», 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 25/10
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 408 від 09.04.2001

Навчальне	видання	

ГРОМАДЯНСЬКА 
ОСВІТА

3D ДЕМОКРАТІЇ: 
ДУМАЄМО, ДБАЄМО, ДІЄМО


