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суспiльнo-пoлiтичнoму життi тiєї aбo iншoї кpaїни, вeдe дo нoвoгo 
oсмислeння poлi людини у її вiднoсинaх з суспiльствoм i дepжaвoю. Тaкi 
пpoцeси, нa сьoгoднi, ми мoжeмo спoстepiгaти слiдкуючи зa пoдiями, якi 
вiдбувaються в кpaїнaх apaбськoгo свiту.  
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ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ 

У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

 Україна сьогодні позиціонує себе як правова держава і безперервно ім-
плементує у більшість сфер життєдіяльності суспільства європейські станда-
рти. Крім того, вона є членом багатьох міжнародних організацій та 
об’єднань, що свідчить про велике прагнення до консолідації із західною спі-
льнотою. Пріоритетним вектором діяльності наднаціональних структур є 
утвердження прав і свобод людини, поваги до честі і гідності як до найвищих 
цінностей держави, а також напрацювання та популяризація дієвих механіз-
мів захисту прав та законних інтересів осіб не тільки на міжнародному, але й 
національному рівнях насамперед. 
 У 2015 році Указом Президента України було затверджено Національ-
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ну стратегію у сфері прав людини, яка стала базовим нормативно-правовим 
актом в галузі створення і впровадження механізмів захисту прав людини і 
громадянина [1]. Знаковим є те, що даний документ датується саме 2015 ро-
ком, тому що бурхливі події 2013-2014 рр. на Донбасі та в Криму, Революція 
Гідності та демонстрації Євромайдану вказали на суттєві проблеми, які існу-
ють в питаннях захисту і дотримання прав людини та громадянина. Саме то-
му головні завдання стратегії до 2020 року полягають в удосконаленні систе-
ми протекції та охорони законних можливостей та законних інтересів люди-
ни в умовах нових викликів і вимог суспільства. Це повинно здійснюватися 
як на основі вітчизняного, так і напрацьованих та апробованих міжнародною 
спільнотою засад і принципів [1]. Розроблена у 2015 році програма у сфері 
прав людини є своєрідною  компіляцією набутків правозахисних концепцій, 
використовуваних Уповноваженим Верховною Радою України з прав люди-
ни, правозахисних організацій України та закордонних, Організацією 
Об’єднаних Націй, Радою Європи, Європейським судом з прав людини тощо. 
 Новацією стратегії у структурі та змісті є акценти на заходах за група-
ми, які на найближчі п’ять років повинна здійснювати держава для дотри-
мання прав людини і громадянина. Це право на життя, протидія катуванням, 
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
або покаранню, право на свободу та особисту недоторканність, на справед-
ливий суд, право на свободу думки і слова, вираження поглядів і переконань, 
доступу до інформації та вільного розвитку особистості, право на освіту, 
охорону здоров’я тощо. Проаналізувавши вищенаведений документ варто 
зауважити, що у ньому окреслено перспективи удосконалення найважливі-
ших груп прав людини та очікування, які мають бути реалізовані до 2020 ро-
ку.  
 Стратегія, затверджена Указом Президента України є зовнішньою фо-
рмою правозахисного державного механізму, тому з метою реалізації Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України було затверджено План дій з реалізації цієї 
Стратегії [2]. В якості виконавчого органу уряд розробив чіткі пункти, за 
якими були реалізовані очікування, закладені в стратегічному нормативному 
акті. 
 Виходячи із вищевикладеного, слід звернути увагу на досягнення у 
сфері забезпечення і захисту прав людини за галузями, зазначеними в Стра-
тегії та виокремити детермінанти, які вплинули на неповну реалізацію запла-
нованих завдань. Проаналізувавши документ, варто зауважити, що найбіль-
шого прогресу Україні вдалося досягти у сферах, пов’язаних із конфліктом 
на сході України. Крім того, особливу увагу звернено на протидію домаш-
ньому та гендерно обумовленому насильству. Це дуже прогресивний крок у 
розвитку правозахисних механізмів, особливо в той період, коли про це гово-
рить увесь світ. Однак у питанні захисту прав людини у випадках дискримі-
нації та нетолерантного поводження виникає дисонанс, тому що держава зая-
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вила про готовність активно викривати та попереджувати випадки насильст-
ва, проте Стамбульська конвенція про запобігання насильству щодо жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами досі не ратифікована. 
Дискусії стосовно імплементації цього документа у національне законодав-
ство досі точаться у різних колах влади, науки та суспільства в цілому [3]. 
 Не можна не звернути увагу на труднощі, які існують досі у певних ва-
жливих напрямках Національної стратегії у сфері прав людини. Це питання 
протидії дискримінації, захисту прав національних меншин та корінних на-
родів, забезпечення права на охорону здоров’я та інтересів громадян, які 
проживають на непідконтрольних урядові України територіях тощо. Дані 
проблеми, пов’язані із невирішенням конкретних питань, заявлених у Стра-
тегії, є сьогодні доволі серйозними, тому що їх ігнорування може стати свід-
ченням регресу у правозахисній діяльності держави. 
 Найкращим вирішенням проблемних ситуацій із забезпеченням і до-
триманням певних прав людей і громадян є розгляд можливих варіантів 
розв’язання по-іншому, наприклад, в аспекті звернення до міжнародних до-
кументів, які регламентують ці питання або шляхом оптимізації роботи орга-
нів, установ або організацій в конкретній галузі для конструктивного перег-
ляду алгоритмів дій та віднайдення хибних. Права людини відповідно до На-
ціональної стратегії вважаються основою українського суспільства.  

Носіями прав є всі люди. Люди мають права, встановлені в національ-
ному законодавстві та міжнародних договорах. Вони мають право вимагати 
дотримання цих прав, а також обов’язок дотримуватися прав інших осіб [4, c. 
13; 5]. 

Отже, Національна стратегія закінчує термін дії вже у 2020 році. Слід 
зауважити, що багато із очікуваних результатів досягнуто, проте існують 
сфери, де проблеми із забезпеченням конкретних прав досі невирішені. Саме 
тому планування наступної стратегії у сфері прав людини має бути конкрет-
ним, вимірюваним, реалістичним, релевантним і мати чіткі часові межі для 
впровадження. Незважаючи на те, що потрібно багато чого досягти для ре-
алізації Національної стратегії у сфері прав людини, сама наявність такого 
документу вже є великим кроком у правильному напрямку, і Україна де-
монструє свою готовність йти далі цим шляхом.   
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРАВО ЛЮДИНИ  

НА СВОБОДУ ДУМОК, ПЕРЕКОНАНЬ ТА РЕЛІГІЇ 
 
Проблема забезпечення прав і свобод людини на даний період є дуже 

важливим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх країн 
міжнародного співтовариства.  Це стан справ у галузі забезпечення прав і 
свобод, і його практичне втілення є мірою рівня демократичного розвитку в 
будь-якій країні та всьому суспільстві. 

Якщо ці права не дотримуються, нормальне існування та розвиток лю-
дини в суспільстві неможливе. Їх часто називають конституційними правами 
- це права, передбачені конституцією країни. Права людей закріплені в За-
гальній декларації прав людини, що була прийнята ООН 10 грудня 1948 р.  

Декларація прав людини - це не міжнародний договір, а резолюція, 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН. Незважаючи на те, що положення 


