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ВСТУП

У своїй першій статті Конституція України декларує пра
вовий характер Української держави. Розвиваючи ці про
грамні положення, ст. 3 Основного Закону проголошує люди
ну та її права найвищою соціальною цінністю в Україні. При 
цьому права людини виступають детермінуючим критерієм, 
що визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Закрі
плюється принцип відповідальності держави перед людиною 
за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав та 
свобод людини визначається головним обов’язком держави. 
Згадані нормативні формули у структурі Конституції Украї
ни не претендують на оригінальність. Позитивне закріплення 
вроджених прав людини, декларування їх вищого ціннісного 
статусу, насамперед на рівні конституції та сприйняття прав 
людини як критерію, через призму якого оцінюються харак
теристики всієї політичної системи, є сьогодні обов’язковим 
атрибутом правової держави.

Однак такі формальноюридичні характеристики Укра
їнської держави, носять, по суті, не стільки констатуючий, 
скільки програмний, цільовий характер, визначаючи напрям 
розвитку держави на перспективу. Разом із тим, є очевидним, 
що надмірна відірваність суспільних реалій від їх правової 
форми спричиняє нелегітимність влади в очах українських 
громадян. Влада, яка зневажає невідчужувані права, втрачає 
свою легітимність, врешті як втрачають легітимність і закони 
чи інші нормативні акти, видані нею. У контексті сказаного 
стає очевидним, що реалізація положень ст. 1 і 3 Конституції 
України стає ключовим питанням збереження національного 
суверенітету і головною легітимуючою умовою української 
державності. Таким чином, у сучасній Україні легітимність 
влади та права людини виявилися нерозривно зв’язаними 
між собою.

Утвердження в Україні прав людини як вищої соціальної 
цінності ускладнюється низкою чинників. Чи не найважлиі
ший із них – низька правова культура не лише суспільного 
загалу, але й багатьох державних службовців, у чиї посадові 
обов’язки безпосередньо входить захист порушених прав і 
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попередження порушення інших прав. Однак ті, хто покли
каний захищати правові цінності, часто використовують їх у 
суто риторичних цілях, своєю особистою поведінкою демон
струючи зневагу до прав людини і пропонуючи суспільству 
приклад зразків поведінки, які заохочують його моральний 
розклад.

Є очевидним, що розвиток України в напрямку побудови 
правової держави в якості однієї із ключових передумов пе
редбачає утвердження в культурі українського суспільства 
відповідних правовій державі цінностей, сумарним виражен
ням яких має стати розвинена правова культура громадян 
України. Формальне сприйняття відповідних політичних 
і правових інститутів, як і правових норм від розвинених 
політикоправових систем світу з метою їх адаптації до ві
тчизняних реалій без кардинальної зміни стереотипів пра
вового мислення і поведінки прирікає верховенство права в 
Україні на декларативність. У цьому сенсі особливої значи
мості набуває прищеплення громадянам України відповідної 
культури правового мислення, мислення в рамках категорій 
прав людини. Вирішенню цього завдання, зокрема, має спри
яти вивчення майбутніми фахівцями у сфері забезпечення 
прав людини відповідних навчальних дисциплін у системі 
вищих закладів освіти України.

Запропонований навчальний посібник тематично адапто
ваний до змісту лекційного курсу “Права людини”, що вивча
ється студентами за напрямками “правознавство” та “полі
тологія” Національного університету “Острозька академія”.

Навчальний посібник висвітлює теоретичне підгрунтя су
часного інституту прав людини, основні концептуальні під
ходи до розуміння природи прав людини, генезис та істо
ричні форми розвитку інституту. Автор розглядає інститут 
прав людини як продукт розвитку європейської цивілізації. З 
огляду на це він вважав необхідним проаналізувати комплекс 
чинників, що визначають рівень забезпеченості прав людини 
в різних соціокультурних умовах, зокрема, взаємозв’язок 
між рівнем розвитку прав людини та системою світоглядних 
цінностей, представлених у основних цивілізаціях сучасно
го світу. У даному контексті аналізуються закономірності та 
особливі фактори, що визначили змістовні характеристики 
інституту прав людини на сучасному етапі.

Механізми захисту прав людини в навчальному посібнику 
відтворено на двох взаємодоповнюючих рівнях: національ
ному та наднаціональному (регіональному і міжнародному). 
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Відтак, окрему змістовну частину начального посібника скла
дає дослідження проблематики забезпечення прав людини 
в Україні, зокрема, аналізуються ключові вади механізму 
забезпечення прав людини в Україні. У цьому контексті на
чальний посібник покликаний сформувати розуміння осно
вних проблем та ускладнень, які супроводжують процес реа
лізації прав людини в Україні, вказати на шляхи розв’язання 
сформульованих проблем.

Інший важливий блок питань у структурі начального по
сібника утворює аналіз прав людини як галузі міжнародного 
права: історії її розвитку та на сучасному етапі. Описуються 
сучасні наднаціональні регіональні та міжнародноправові 
механізми захисту прав людини.

За задумом автора, навчальний посібник покликаний 
сформувати систему знань про зміст концепції вроджених 
невідчужуваних прав людини, показати стан розвитку й 
функціонування інституту прав людини в сучасній Україні 
та в розвинених зарубіжних країнах і в цілому у світі; озна
йомити читачів зі змістом ключових регіональних та міжна
родних актів у галузі прав людини, формами діяльності осно
вних регіональних та міжнародних правозахисних судових і 
квазісудових органів. Він пропонує аналіз базисних правових 
актів регіонального наднаціонального та міжнародного рівня 
в галузі прав людини.

Ключові завдання, які автор прагнув розв’язати, визнача
ючи змістовне наповнення начального посібника – утвердити 
у свідомості його читачів розуміння доктрини про вродже
ні права людини, відтак, сприяти усвідомленню виключної 
значимості феномену прав людини в житті окремої особи та 
суспільства в цілому, допомогти оволодіти культурою прав 
людини, сформувати в читачів елементарні навички засто
сування отриманих теоретичних знань у галузі прав людини 
в умовах вітчизняної суспільної дійсності.
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