Щорічно 10 грудня святкують Міжнародний день прав людини, який
відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю
ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

«Уперше міжнародна
спільнота ухвалила Загальну
декларацію, яка визнає
фундаментальні свободи
людини. Документ
відображає думки Об’єднаних
націй як єдиного органу. Він
стане джерелом надії та
натхнення і провідною зорею
для мільйонів людей в усьому
світі».
Герберт Еватт
Перша леді США та правозахисниця Елеонора Рузвельт
і Загальна декларація прав людини

30 УНІВЕРСАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
 Усі люди вільні та рівні у своїй гідності
та правах
 Заборона будь-якої дискримінації
 Право на свободу та життя
 Заборона рабства
 Заборона тортур
 Право на наявність прав незалежно від
місця перебування
 Рівність перед законом
 Право на судовий захист
 Захист від свавільних арештів, затримань
та висилання
 Право на відкритий, справедливий та
незалежний суд
 Презумпція невинуватості
 Право на недоторканність приватного
життя
 Право на свободу пересування
 Право на пошук в інших країнах
притулку від переслідувань
 Право на громадянство

 Право на одруження та створення сім’ї
 Право на приватну власність
 Право на свободу думки, сумління та
релігії
 Право на свободу переконань та їх
вираження
 Право на свободу мирних зібрань та
асоціацій
 Право на участь у виборах
 Право на соціальне забезпечення
 Право на працю та рівну оплату праці
 Право на відпочинок та дозвілля
 Право на стабільні умови життя
 Право на освіту
 Право вільно брати участь у культурному
житті суспільства
 Право на здійснення універсальних прав
 Зобов’язання дотримуватись прав та
свобод інших людей
 Декларація прав людини не може бути
скасована

30 статей Загальної декларації
лягли в основу наступних міжнародних
договорів, у регіональні документи з
прав людини, національні конституції
та інші закони.
28 червня 1996 року Верховна Рада
України прийняла Конституцію
України, в якій відображено всі норми,
проголошені Загальною декларацією
прав людини, та зазначено, що
утвердження і забезпечення прав та
свобод людини є головним обов’язком
держави.

До Вашої уваги добірка тематичної літератури
Конвенція
про
захист
прав
людини
і
основоположних свобод і протоколи до неї :
збірник законодавчих і нормативних актів : офіц.
текст / [відп. за вип. А. В. Паливода ; упоряд. Ю. В.
Паливода]. - К. : Вид. Паливода А. В., 2016. - 120 с.
Збірник містить текст Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та протоколи до
неї. Загальну декларацію прав людини, а також
Закон України «Про ратифікацію Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950
року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та
11 до Конвенції».
Що українці знають і думають про права людини:
оцінка змін (2016-2018) : результати другого
соціолог. дослідження / [авт. кол.: С. Колишко та
ін.]. - [К. : б. в., 2018]. - 90 с.
Публікація містить у собі резюме дослідження змін
у сприйнятті та розумінні проблематики прав
людини в українському суспільстві впродовж 20162018 рр. на основі загальнонаціонального
соціологічного опитування.

Права і свободи людини і громадянина в Україні
: (доктрина Європейського суду з прав людини і
Конституційного Суду України) : навч. посібник /
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Асоц. суддів
Конституц. Суду України ; [авт. кол.: Р. Арнольд
та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 376 с.
Наявність у посібнику практичних завдань,
рішень Європейського суду з прав людини,
Конституційного
Суду
України
та
конституційних судів зарубіжних країн надає
можливість набувати практичні навики роботи з
різними актами цих органів.
Кириченко
Ю.
В.
Актуальні
проблеми
конституційно-правового регулювання прав,
свобод та обов'язків людини і громадянина в
Україні в контексті європейського досвіду :
монографія / Ю. В. Кириченко ; М-во освіти і
науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. - К. :
Центр учбової літератури, 2017. - 540 с.
У монографії уперше в контексті європейського
досвіду здійснено системний науковий аналіз
змісту конституцій України та 42 держав
континентальної Європи.

Права дитини: сучасний досвід та інновації : зб.
інформаційних і метод. матеріалів / за заг. ред. Г.
Лактіонової ; М-во України у справах сім'ї, дітей
та молоді, Християнський дитячий фонд, Ін-т
педагогіки і психології професійної освіти АПН
України. - К. : Либідь, 2005. - 256 с.

У збірнику висвітлюється міжнародний та
національний досвід забезпечення прав дітей.
Уперше презентуються матеріали про історію та
сучасний стан інституції уповноважених з прав
дітей.

Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності
у 2013 році Уповноваженого Президента України з
прав дитини Ю. О. Павленка / Адмін. Президента
України, Уповноважений Президента України з
прав дитини ; [заг. ред. Павленко Ю. О.]. - К. :
[К.І.С.], 2014. - 190 с.

У книзі
поданий
звіт
про проведення
моніторингового
дослідження
стану
функціонування закладів для дітей сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які не
мають необхідних умов для виховання та навчання
в сім'ї, та дітей з особливими потребами.

Рамкова конвенція : про захист національних
меньшин. Страсбург, 1 лютого 1995 р. - К. :
Фенікс, 2004. - 16 с.

Рекомендації ООН щодо боротьби з
дискримінацією в Україні / [відповід. за вип.
Є. Захаров ; Укр. Гельсінська спілка з прав
людини]. - Х. : Права людини, 2008. - 124 с.
Видання присвячене протидії дискримінації
та ксенофобії в Україні

Пєтков С. В. Забезпечення прав людини
правоохоронними органами : [монографія] / С. В.
Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В.
Пєткова. - К. : КНТ, 2019. - 242 с.
У монографії розглядаються питання правозахисної
діяльності як головної функції держави у сучасних
умовах, правовий статус громадян як складова
публічної безпеки.

Управління
забезпечення
прав
людини
Національної поліції України інформує. [№ 3'2017]
/ [над вип. працювали Є. Дзюба та ін.]. - [К. : б. в.,
2017]. - 92 с.
Публікація містить аналітичні повідомлення, статті,
моніторинг діяльності поліцейських підрозділів,
оперативні коментарі з актуальних питань
дотримання прав і свобод людини в Україні в ході
надання поліцейських послуг.

Злочини без покарання: порушення прав людини
під час збройного конфлікту на сході України /
[авт.: О. Одегов, Н. Гриценко]. - [К. : Компринт,
2018]. - 64 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. На прикладі окремих
справ представлені деякі системні проблеми, що
виникають
під
час
розслідувань,
та
запропоновані можливі шляхи їх вирішення.

Куди та як правильно писати скаргу, заяву,
претензію, клопотання, щоб відстояти свої
права : [зміни за 2013 р.] / В. В. Гайворонська
[та ін.]. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. 416 с.
У виданні Ви знайдете зразки типових
документів – заяв, скарг, клопотань, претензій;
перелік документів, які треба подавати у тому
чи іншому випадку; поради щодо того, як
уникнути помилок під час подання позовних
заяв та багато іншого.
Як і коли можна звернутися до Європейського
суду з прав людини? / Проект USAID "Україна:
верховенство права", Центр політико-правових
реформ ; [наук. ред. Н. І. Петрова]. - Оновлене
вид. - К. : [б. в.], 2011. - 56 с.
У брошурі описано порядок звернення до
Європейського суду з прав людини за захистом
від порушень з боку держави. Роз’яснюється,
хто та у яких випадках може звертатися до
Європейського суду з прав людини, як
правильно оформити заяву для звернення до
Суду, як виконуються його рішення.

