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зазвичай розуміються такі права, які притаманні 

людині з самого народження. 

Поняття прав людини передбачає, що кожна окрема 

людина може користуватися своїми правами незалежно 

від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії , 

політичних чи інших поглядів, національного або 

соціального походження, майнового стану, походження 

від батьків або іншого статусу. 

Права людини є невід'ємними і виникають у кожної 

людини внаслідок її приналежності до людського роду.



Права людини дають нам можливість поважати один 

одного і співіснувати один з одним. Іншими словами, 

вони є не просто правами, яких необхідно 

дотримуватися, але і правами, дотримання яких 

необхідно вимагати від інших. Права, застосовні до 

вас, застосовні і до інших. 

Порушення прав людини та основних свобод є не 

лише особистою трагедією, але і створює умови для 

соціальних і політичних заворушень, породжує 

насильство та конфлікти з товариствами та 

державами.
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У двадцятому столітті друга світова війна стала 

подією, що спонукала переможців до виявлення 

шляхів запобігання таких катастроф у 

майбутньому. Таким форумом стала 

Організація Об'єднаних Націй (ООН). 

Статут Організації Об'єднаних Націй був підписаний 

26 червня 1945 року. У ньому говориться, що 

основне завдання нової організації полягає в тому, 

щоб «позбавити прийдешні покоління від лиха 

війни» і «знову затвердити віру в основні права 

людини».



Під головуванням 

Елеонори Рузвельт (США), 

захисниці прав людини і вдови 

колишнього президента США 

Франкліна Рузвельта, була створена 

Комісія з прав людини, 

до складу якої увійшли представники 14 країн - учасниць 

ООН. 

Ця Комісія розробила важливий документ –

Загальну декларацію прав людини, в 

якій проголошені особисті права і свободи кожної людини. 

Головним принципом Загальної декларації є те, що права 

людини засновані на природженій гідності кожної 

людини. Така гідність і право на свободу та рівність, які 

пов’язані з нею, незаперечні.



10 грудня 1948 року 
Генеральна Асамблея Організації 

Об'єднаних Націй затвердила і 

проголосила Загальну декларацію 

прав людини. Прийнявши це 

рішення історичного значення, 

Асамблея звернулася із закликом 

до всіх держав – членів Організації 

оприлюднити текст Декларації і 

зробити все можливе для «її 

поширення, оприлюднення та 

роз'яснення, головним чином у 

школах та інших навчальних 

закладах, без різниці, заснованої на 

політичному статусі країн або 

територій».



Вперше за всю історію був створений 

універсальний кодекс прав людини, 

прийнятний для всіх країн і народів. 

В системі ООН існують шість 

комітетів, які забезпечують контроль 

за дотриманням країнами підписаних 

ними договорів про права людини. Їх 

називають «органами з контролю 

за дотриманням договорів»: 

Комітет з ліквідації расової 

дискримінації                                

Комітет з прав людини                   

Комітет з економічних, соціальних і 

культурних прав                              

Комітет проти тортур                      

Комітет з ліквідації дискримінації 

щодо жінок                                     

Комітет з прав дитини



«Декларація стала першим документом, в якому 

на весь світ, все ще спантеличеному від жахів 

Другої світової війни, було заявлено про те,

що сьогодні сприймається нами як належне: 

про притаманні всім людям гідність і рівність». 

Генеральний секретар Пан Гі Мун



Права людини проголошені в 

Загальній декларації прав людини.


