
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича 





  10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини, який 

було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї 

ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації 

прав людини в 1948 році. 

   Засновники Міжнародного дня прав людини висловлювалися за 

розширення прав людини, активну пропаганду ідей рівноправності, 

соціальної відповідальності та взаємодопомоги.  

   Загальна декларація стала першим міжнародним документом, в якому 

були чітко сформульовані положення про права людини. Крім основних 

прав людини, Загальна декларація прав людини докладно перелічує 

політичні, громадянські права і свободи людини, а також права в 

економічній, соціальній і культурній сферах. 

   Гом"єн, Донна.  Короткий путівник Європейською 

конвенцією з прав людини / Д. Гом"єн ; Донна Гом"єн; 

[пер. С. Ткачук]. - 3-тє вид. - Київ : Фенікс, 2006. - 192с. 
Висловлені  в даному путівнику думки є суто авторськими, і Рада Європи не несе 
за них відповідальність. Видання не можна вважати таким, що дає правовим 
документам, які в ньому згадуються, офіційне тлумачення, спроможне 
створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, 
статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі 
Європейської конвенції з прав людини. 
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   Декларацію ратифікувала більшість держав 

світу, в т. ч. Україна. Складається з 

преамбули та 30 статей. Документ проголосив 

невід'ємне й обов'язкове дотримання 

широкого кола громадянських, політичних, 

економічних, соціальних і культурних прав 

людини. Всі 30 статей базуються на визнанні 

гідності всіх людей, рівності їхніх прав, що є 

необхідною передумовою свободи, 

справедливості та загального миру 

  “Загальна декларація прямо або опосередковано 
послужила зразком для багатьох національних 
конституцій, законів, нормативних актів, 
спрямованих на захист основних прав людини. У 
внутрішньому праві різних країн Багато положень 
Загальної декларації стали нормами звичаєвого 
міжнародного права, що мають обов'язкову силу 
для всіх держав. Сьогодні більшість країн пов'язані 
зобов'язаннями за одним або кількома 
багатосторонніх договорів, що стосуються 
захисту прав людини. Однак наявність подібних 
договірних зобов'язань не зменшує значення 
Загальної декларації: вона як і раніше залишається 
основним джерелом глобальних стандартів прав 
людини. Саме визнання Декларації усіма 
державами світу як джерело права і гаранта прав і 
відрізняє її від звичайних договірних зобов'язань.”  
(Херст Ханнум, професор міжнародного права). 

Міжнародна Хартія 

прав людини. - К, 

1991. - 48с.  

   До збірника включено основні міжнародні 
документи, що стосуються прав людини: Загальна 
декларація прав людини, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний 
пакт прогромадянські і політичні права, 
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права. Разом вони утворюють 
пакет документів, відомий як Міжнародна хартія прав 
людини. 
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    Загальна декларація прав людини проголошує, що права і свободи людини не можуть 
бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних 
переконань, національного або соціального походження, майнового стану. Серед 
проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція 
невинності, недоторканність особи, недопустимість неправомірного втручання в 
особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, честь і 
репутацію людини, право на політичну діяльність, працю та захист від безробіття, на 
власність, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та 
безперешкодного повернення до неї, право на свободу переконань і вільне їх 
поширення. Положення Декларації стали правовою основою для стандартів, прийнятих 
Радою Європи, та для удосконалення національних правових систем, які гарантують 
неухильне й послідовне дотримання прав людини.  

   Урофскі, Мелвін.  Права людини : особиста 

свобода і Білль про права / М. Урофскі ; aвт. 

Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. 

переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of 

state, Bureau of intern. inform. programs. - [Vienna] 

: [Regional program office], 2006. - 96 c. : іл. 
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   Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та укладення 

численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 г. було ухвалено 

Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 г. — 

Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, 1950 г. — 

Європейську Конвенцію захисту прав людини та основных свобод, 1959 – Декларацію 

прав дитини, в 1966 г. — пакти про права людини тощо. Також було створено 

різноманітні установи та посади для більш об’єктивного дотримання державами прав 

людини - Комісія ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини. 

   У демократичних, правових, соціально орієнтованих державах особливою цінністю є права 
та свободи людини і громадянина. У різних правових системах права і свободи формувалися 
та конституційно закріплювалися на основі певних закономірностей і національно-
історичної специфіки. Пізнання їх є необхідною умовою формування і гармонізації 
законодавства кожної країни. Теоретичні і прикладні аспекти цієї проблематики розкрито у 
пропонованому навчальному посібнику, матеріал якого ґрунтується на численних 
національних і міжнародних нормативних актах, передусім України і Німеччини. 

  Пазенок, Анна Сергіївна.  Права та свободи людини і 

громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих 

навчальних закладів] / А. С. Пазенок ; А.С. Пазенок. - Київ : 

Академвидав, 2010. - 175, [1] с. 

   Права людини: концепції, підходи, реалізація = Human 

rights: concepts, approaches, implementation / під ред. 

Божани Зізік ; [наук. ред. В. Дубровський ; ред. С. 

Товстенко]. - Київ : Ай Бі, 2003. - 262, [1] с. - (Демократична 

освіта / голов. ред. Д. Перлін). Мета цієї збірки – допомогти читачеві 
усвідомити сутність прав людини та пояснити важливі аспекти тих засобів, завдяки яким 
вони запроваджуються. Автор намагається показати, що кожна країна повинна мати як 
чітко сформульовані закони, що захищають права людини, так і ефективні механізми 
запровадження, щоб мінімалізувати порушення цих прав. 
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  В ООН створено широку мережу 

правозахисних інституцій, 

покликаних забезпечити 

дотримання державами прав 

людини. До таких інституцій 

відносяться:  

 - Комітет ООН з прав людини,      

 - Комітет ООН з економічних, 

соціальних і культурних прав,  

 - Комітет ООН з ліквідації расової 

дискримінації,  

 - Комітет ООН з ліквідації 

дискримінації у відношенні до жінок,  

 -   Комітет ООН проти катувань, 

 -   Комітет ООН з прав дитини, 

 -   Комітет ООН з прав інвалідів, 

 -  Комітет ООН з прав трудящих 

мігрантів.   
   Верховний комісар є головною 

посадовою особою ООН у галузі 

прав людини, покликаної 

забезпечити правозахисну 

діяльність в усьому світі. 

   

Спеціалізовані 

установи 

системи ООН / 

За ред. В.С. 

Бруза. - Київ : 

Либідь, 1995. - 

120с. 
   У посібнику висвітлюються історія утворення, 
організаційні основи й напрями діяльності 
спеціалізованих установ ООН, їх роль у 
сучасному світі, в розв"язанні глобальних 
проблем. Особлива увага приділяється 
функціонуванню таких найвпливовіших 
спеціалізованих установ, як ЮНЕСКО, МОП, 
МВФ, МБРР, ЮНІДО та ін., участі України в їх 
діяльності. 

  Статут Організації 

Об"єднаних Націй / 

[ Організація 

Об"єднаних Націй 

]. - Київ : 

Департамент 

громадської 

інформації ООН, 

2008. - 69с.  
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   Історія ідеї прав людини бере свої витоки в давнині.Вже в Біблії містяться положення про цінність і 
недоторканність людського життя, рівності людей. В античних державах і країнах Давнього Сходу 
обґрунтовувалася рівність людей однаковими природними умовами їхнього походження з Космосу, 
у подальшому розвитку — визнання рівності усіх людей перед законом. Ідеї прав і свобод існували 
впродовж майже всієї історії людства. Ідея прав людини,заснована на теорії 
природного(природженого)права, знаходить втілення в нормативних актах держав Європи і світу. 
Американська Декларація незалежності 1776 р. висловила фундаментальний принцип, на якому 
заснована демократична форма правління: «Ми вважаємо самоочевидною істиною, що всі люди 
створені рівними, що вони наділені Творцем певними невід'ємними правами,серед яких право на 
життя, свободу та прагнення до щастя». 

   Гудима, Дмитро Анатолійович.  Права людини: антрополого-

методологічні засади дослідження / Д. А. Гудима ; Д.А. Гудима ; Акад. 

прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. - 

Львів : Край, 2009. - 291, [1] с. : табл. - (Праці Львівської лабораторії прав 

людини і громадянина. Серія І. Дослідження та реферати ; вип. 20). 

Монографія є одним із перших в Україні філософсько-правових досліджень евристичних 
можливостей антропологічних підходів до вивчення прав людини. У ній визначено поняття 
“правова людина”,”юридична людина”, правова особистість”, в яких фіксуються відповідні 
філософсько-правові образи. 

   Скакун, Ольга Федорівна. Теорія держави і права : Теорія держави; 

Теорія демократії; Права людини; Теорія права; Основні типи правових 

систем світу (Загальне порівняльне правознавство): / О. Ф. Скакун ; О.Ф. 

Скакун. - Вид. стереотип. - Харків : Консум, 2006. - 656с. Дано поняття соціальної 
правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні 
гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права - нормі права, системі права і 
системі законодавства, правотворчості та правозастосуванню, правовідносинам, тлумаченню права, законності 
та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Міститься характеристика 
основних типів правових систем світу. Головною ідеєю видання є пріоритет і забезпечення прав людини. 
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   Цю ідею пестували, відстоювали, 

збагачували, поглиблювали, 

боролися за її реальне втілення в 

життя видатні мислителі України: П. 

Орлик, Т. Шевченко, М. Драгоманов, 

І. Франко, Леся Українка, М. 

Грушевський, О.Кістяківський та ін. 

    Андрусяк, Тарас Григорович.  Шлях до свободи (Михайло 

Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк ; Т.Г. Андрусяк 

; Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди 

держ. традицій "Право для України". - Львів : Світ, 1998. - 192 с. 

: іл. У монографії досліджуються погляди Михайла Драгоманова на права людини – проблему, 

надзвичайно актуальну для сучасного суспільства загалом і українського – зокрема. Показані їх місце і роль у 
всій суспільно-політичній програмі мислителя, а також значення для національного та політичного визволення 
українського народу. У книзі також вміщено драгоманівський конституційний проект «Вільна Спілка», який 
передбачав закріплення прав і свобод людини, гарантій їх реалізації та захисту. 

  Гончаренко, Олена Миколаївна.  Права людини в Україні : 

навчальний посібник / О. М. Гончаренко ; О.М. Гончаренко. - 

Київ : Знання, 2008. - 207с.У посібнику розкривається зміст поняття “права людини”, 

розглядаються класифікація та гарантії конституційних прав людини і громадянина в Україні. Значну увагу 
автори придіяють характеристиці конституційних економічних прав людини і громадянина, особливостям 
конституційно-правового регулювання економічних прав на різних етапах становлення державності в 
Україні.  
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source=1&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0 
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   У XX ст. під тиском численних рухів відбулися 
глибокі соціальні зміни, в тому числі в царині, що 
належить до прав людини: профспілки добилися 
затвердження законів, що 
гарантували робітникам право на страйк  і 
встановили мінімальні вимоги до умов і 
тривалості праці , добилися заборони або 
законодавчого регулювання дитячої праці. Рух за 
права жінок добився однакового права голосу для 
представників усіх статей. Заснування 
Міжнародного комітету Червоного Хреста в 1864 
та перші Женевські конвенції 1864 року заклали 
основу міжнародного гуманітарного права, що 
отримало подальший розвиток після двох світових 
воєн. На Ялтинській конференції 1945 року союзні 
держави домовилися створити новий орган, який 
успадкував би роль Ліги  Націй — Організацію 
Об'єднаних Націй. Одразу після заснування ООН 
стала виконувати важливу роль у встановленні 
міжнародного права, зокрема щодо прав людини. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста в Женеві 

  Донеллі, Д. Права 

людини у міжнародній 

політиці = International 

human rights / Д. 

Донеллі ; Джек 

Донеллі; З англ. пер. 

Тарас Завалій. - Львів : 

Кальварія, 2004. - 

280с. - (human rights).  

   У книзі розглядаються як теоретичні, так і практичні аспекти проблеми захисту прав людини. На конкретних 
прикладах з новітньої історії автор показує, як народжувалась міжнародна правозахисна система, як 
зростала і продовжує зростати її роль. Простежується докорінна зміна домінуючого у міжнародній політиці 
розуміння меж державного суверенітету впродовж останніх п’ятдесяти років. Автор подає вражаючі цифри й 
факти порушення прав людини в Латинській Америці, країнах Африки, Китаї та колишній Югославії та 
реакцію міжнародної спільноти на ці події. 
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  У результаті наукової систематизації прав 

людини в історичному огляді з'явилася 

теорія трьох поколінь прав людини. 

   Перше покоління сходить до джерел 
конституціоналізму. Це особисті (тобто цивільні) 
свободи та політичні права. До них належать 
виборче право, свобода слова, свобода зборів і 
свобода друку . Ця група прав формувалася з 
кінця XVIII ст. до Першої світової війни. 
   До другого покоління можна віднести 
соціально-економічні права і свободи, що 
гарантують інтереси людини в суспільстві й 
державі (право на власність, право на працю, 
право на сприятливі умови праці, право на 
відпочинок, право на охорону здоров'я й 
медичну допомогу, право на освіту, право на 
вільний вибір сфери діяльності), а також права 
соціально -культурного характеру.  
   До третього покоління належать права і 
свободи, що забезпечують якість життя. Маються 
на увазі право на сприятливе навколишнє 
середовище і свобода інформації (можливість 
збирати, зберігати й поширювати будь-яким 
доступним способом будь-яку інформацію, що не 
становить таємниці). 

  Гідність людини. Що ми 
розуміємо під "гідністю", 
"людиною" та "людською 
гідністю"? = Die Wurde des 
Menschen. Was verstehen wir unter 
"Wurde", "Mensch" und 
"Menschenwurde"? : матеріали 
міжнар. наук.-практ. семінару 
"Людська гідність у праві 
Німеччини, Польщі та України" : 
за фінанс. підтримки М-ва 
закорд. справ Федерат. Респ. 
Німеччина, Київ, [10-11 жовт.] 
2016 : [збірка] / ГО Нім.-укр. 
правознавчий діалог, [Центр нім. 
права Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка ; відп. ред. Б. Шлоер]. - 
Харків : В деле, 2016. - 212, [1] с. - 
Текст укр., нім. 
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   Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх 

світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є 

критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і 

суспільства в цілому. 

   Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно 

обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних 

матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами 

в межах, визначених законодавчими актами . 

    Дудаш, Тамара Іванівна.  Практика Європейського суду з прав 

людини : навч.-практ. посібник / Т. І. Дудаш ; Т.І. Дудаш ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Правова Єдність ; Алерта, 2013. 

- 367, [1] с. Викладено питання функціонування загальноєвропейської конвенційної системи 
захисту прав людини з урахуванням змін, внесених Протоколом № 14, та нових тенденцій 
розвитку цієї системи. У загальній частині посібника розглянуто особливості цієї системи, а 
спеціальна частина присвячена висвітленню практики тлумачення та застосування Європейським 
судом з прав людини окремих конвенційних прав, включаючи і його практику щодо України. 

   Заборона катування. Практика Європейського суду з прав 

людини / Укл.: Ю.Зайцев, О.Павліченко. - Київ : Український центр 

правничих студій, 2001. - 194с.  У збірці дається аналіз практики Європейського суду 
з прав людини щодо тлдумачення та застосування положень статті № Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод. Друкуються приклади рішень  Суду у справах, що стосуються 
порушення права людини не бути підданим катуванню або нелюдському чи такому, що принижує 
честь і гідність, поводженню або покаранню. 

  Рабінович, П. М.  Європейська конвенція з прав людини: проблеми 

національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) : Праці Львівської 

лабораторії прав людини і громадянина / П. М. Рабінович, Н. М. Раданович ; 

Акад. правових наук України; Науково-дослідний ін-т держ. будівництва та 

місцевого самоврядування. - Львів : Астрон, 2002. - 192с.  
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   Розділ II Конституції України 

1996 зафіксував права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина, 

які відповідають стандартам 

декларації та іншим міжнародно-

правовим актам. Положення 

Декларації стали нормами прямої 

дії для сучасного вітчизняного 

законодавства. 

  Конституція України - 

гарант захисту прав 

людини : Рекомендації 

щодо проведення у 

вищих навчальних 

закладах першої лекції 

/ Уклад.: М.Ф. Степко, 

Я.Я. Болюбаш, А.В. 

Кудін, К.М. Левківський 

та ін.; За заг. ред. М.Ф. 

Степка; МОНУ; Ін-т 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти. - Київ : Знання, 

2006. - 55с. 

  Основи демократії. 

Права людини та їх 

забезпечення в 

умовах суспільних 

змін : навчальний 

посібник / О. В. 

Філонов, В. М. 

Субботін, В. В. 

Пашутін, І. Я. Тодоров 

; О.В. Філонов, В.М. 

Субботін, В.В. 

Пашутін, І.Я. Тодоров. 

- 2-ге вид., виправл. - 

Київ : Знання, 2008. - 

215с.  
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  Конвенція ООН про права дитини — міжнародний 

правовий документ, що визначає права дітей в 

державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є 

першим і основним міжнародно-правовим 

документом обов'язкового характеру, що 

присвячений широкому спектру прав дитини. 

Документ складається з 54 статей, що деталізують 

індивідуальні права осіб віком від народження до 

18 років на повний розвиток можливостей в 

умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, 

експлуатації та інших форм зловживань. 

   Права дитини: Від 

витоків до сьогодення 

[Текст]: Зб. текстів, 

метод. та 

інформ.матеріалів: 

Метод.вид./ Авт.-

упор.Г.М.Лактіонова. – К.: 

Либідь, 2002. – 280 с. Крім 
текстів відомих педагогів і мислителів 
минулого й сучасності до збірника 
увійшли конкретні методичні 
напрацювання , що розкривають зміст 
Конвенції ООН про права дитини, інші 
документи й матеріали. 

  Головко, Л. О. Захист 

прав дітей: зарубіжний 

досвід : монографія / Л. 

О. Головко ; Л.О. 

Головко ; Нац. ун-т 

біоресурсів і 

природокористування 

України. - Київ : НУБіП 

України, 2015. - 454, [1] 

с. У монографії охоплено 
зарубіжний досвід у сфері захисту 
прав дітей. Ключовими аспектами 
вивчення є державна політика, 
національне законодавство, кращі 
практики захисту прав дітей в 
діяльності державних органів. 

http://www.library.univ
.kiev.ua/ukr/elcat/new/
detail.php3?doc_id=932
279&title=%EF%F0%E0%
E2%E0+%E4%E8%F2%E8
%ED%E8+%E2%B3%E4+
%E2%E8%F2%EE%EA%B
3%E2&div=0&source=1&
prev=0&page=0&docTyp
e4=14&parentId=0 

http://www.library.univ
.kiev.ua/ukr/elcat/new/
detail.php3?doc_id=932
279&title=%EF%F0%E0%
E2%E0+%E4%E8%F2%E8
%ED%E8+%E2%B3%E4+
%E2%E8%F2%EE%EA%B
3%E2&div=0&source=1&
prev=0&page=0&docTyp
e4=14&parentId=0 



    З початку повномасштабної 
російської агресії значно збільшився 
перелік та обсяг порушень прав 
людини, з якими зіштовхуються 
українські громадяни. 
Рада ООН з прав людини 12 травня 
2022 року схвалила Резолюцію щодо 
погіршення ситуації з правами 
людини в Україні внаслідок 
російської агресії. 
Резолюція наголошує на твердій 
прихильності суверенітету, 
незалежності та територіальній 
цілісності України в межах її 
міжнародно визнаних кордонів та 
вимагає від російської федерації 
негайно припинити воєнні дії на 
території нашої держави.  
   Україна висловлює вдячність 
країнам-членам ООН, особливо 
членам Ради ООН з прав людини, 
котрі підтримали цей документ. Він є 
важливим для забезпечення 
відповідальності винних у вчинені 
серйозних порушень прав людини та 
воєнних злочинів у ході російської 
агресії проти нашої держави. 

  Женевські конвенції (англ. Geneva Conventions) — міжнародний договір, 
який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення 
під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні 
договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів. 

 
 

  Херпен, Марсель Х. Ван. Війни Путіна : 

Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні 

уроки минулого : [пер. з англ.] / М. Х. 

Херпен ; Херпен Марсель Х. Ван. - 

Харків : Vivat, 2016. - 302, [2] с. - 

(Світовий бестселер). - Пер. за вид.: 

Putin"s wars:the rise of Russia"s new 

imperialism / Marcel H.Van Herpen. Книжка 
«Війни Путіна» — це глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, 
Грузії та Україні, що забрали тисячі життів. Це погляд 
людини, яка, не беручи участі у війнах, педантично 
систематизує факти, що вразили світ, оцінює їх із позицій 
міжнародного права і шукає вихід з пануючого беззаконня. 
Які засоби, у тому числі заборонені міжнародними 
документами, використовує російський президент, щоб 
зберегти свою владу? Історія розвивається по спіралі, і 
сценарій, на жаль, повторюється вже не раз. Але хто заважає 
нам, озброївшись знаннями, дати відсіч і захистити себе? 
Адже на кону не просто цілісність країни, на кону — її 
існування! 
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   Практика Європейського Суду з прав людини щодо 

біженців та шукачів притулку : практ. посібник / 

[Громадська орг. "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" ; упоряд. О.В. 

Плотніков]. - Одеса : [б. в.], 2021. - 66, [5] с. 

  Одегов, Олександр. Злочини без покарання: порушення 

прав людини під час збройного конфлікту на сході України / 

О. Одегов, Н. Гриценко ; [Олександров Одегов, Наталія 

Гриценко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; ГО "Східноукр. центр 

громад. ініціатив" ; ГО "Правозахисна Група "Січ" ; Громад. 

ком. захисту конституц. прав та свобод громадян]. - Київ : 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2018. - 63, 

[1] с.  

Звіт висвітлює результати дослідження ситуації з офіційними розслідуваннями 
кримінальних правопорушень, скоєних відносно цивільних осіб та українських військових 
під час збройного конфлікту на сході України.   

  Бабін, Борис Володимирович. Права людини та 

громадянське суспільство : навч. посібник / Б. В. Бабін, А. В. 

Ковбан ; Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. - Одеса : Фенікс, 2014. - 258, 

[2] с. Цей навчальний посібник є новаційним виданням з прав людини та 
громадянського суспільства. У ньому висвітлено питання поняття, види, джерела прав 
людини, особливості їх сьогоднішнього становища та шляхи подальшого удосконалення 
законодавства. Особливу увагу приділено впливу громадянського суспільства на права 
людини у контекст і його адаптації до правових та політичних стандартів. 
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Головна мета 

Міжнародного дня прав 

людини – торжество в 

усьому світі понять 

свободи, безпеки й 

чесності людей по 

відношенню один до 

одного. 

Підготувала  бібліотекар 1 к. відділу обслуговування науковою літературою Павленко Н.В. 

   Особливості прав людини 

  Права людини не можна купити, заробити чи успадкувати. Людина має їх від 

народження – це природні  права кожної людини. 

  Права людини є однаковими для всіх людей, незалежно від раси , статі, 

віровизнання політичних чи інших переконань, національного чи соціального 

походження. Всі ми народжені вільними і – рівними у гідності та правах – права 

людини універсальні. 

  Права людини не можна відібрати – ніхто не сміє позбавити іншу людину цих 

прав за будь-яких умов. Люди наділені ними навіть тоді, коло закони їхніх країн 

не визнають прав людини чи коли уряди порушують їх – права людини    

невід”ємні. 

   Для того  щоб жити з гідністю, всі люди наділені правом на свободу, безпеку та 

гідні норми громадського життя – права людини неподільні.  


