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відображають будь-які рухи і зміни в світі, а форми правління, в даному 

випадку, як вірно зазначив Р. Т. Мухаєв, необхідно представити тільки як 

«один з компонентів політичного режиму» [1, с. 167]. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ: ПЛЮРАЛІЗМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що при дослідженні прав 

людини це поняття розглядається на основі європейських уявлень про 

людину, її потреби та інтереси. Такий однобічний підхід не враховує 

уявлення про права людини в різноманітних неєвропейських 

соціокультурних спільнотах. На нашу думку, поняття прав людини слід 

розглядати на основі цивілізаційного підходу, що дозволяє більш 

змістовно розкрити його сутність. Права людини – це невідчужувані 

свободи і права особи, які індивід отримує в силу свого народження, 

основне поняття природного і, взагалі, будь-якого права в світі. Права 

охоплюють громадянські, економічні та культурні права та політичні 

свободи, права, а також права спільнот, себто колективні права. Вони є 

способом взаємодії людини з суспільством, державою, іншими людьми, 

упорядкуванням їхніх зв’язків засобом координації вчинків та діяльності. 

Права людини визначають міру її свободи. Такі права, як право на життя, 

на гідність, недоторканість особистості, свободу совісті, поглядів, 

переконань, автономію приватного життя, є основою життєдіяльності 

людини, вони повинні визнаватися і охоронятися державою. Важливим 
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етапом розвитку концепції прав людини є прийняття документів, що 

мають вищу юридичну силу та визнаються в більшості країн світу. До 

таких документів слід віднести: міжнародні конвенції як загального, так і 

спеціального характеру. За післявоєнний період було укладено й набрало 

чинності більше ніж 40 міжнародних конвенцій щодо захисту прав 

людини. Серед міжнародних документів найбільш важливими є: Загальна 

декларація прав людини (ООН, 1969 р.), Заключний акт Наради з безпеки 

співробітництва в Європі – НБСЄ (1975 р.), Підсумковий документ 

Віденської зустрічі держав-учасниць НБСЄ (1989 р.), Паризька Хартія для 

Нової Європи (1990 р.). 

Вищезазначені документи, що сформувалися протягом багатьох 

років і пройшли складний шлях до їхнього загального визнання, мають 

велике значення для народів світу. Але, якщо розглянути всі нормативні 

акти, які були перелічені вище, то стане зрозуміло, що майже кожен з них 

відображає європейські уявлення про права людини, а не права людини в 

цілому. Адже перелік прав людини, що був проголошений у Всезагальній 

декларації прав людини 1948 року, засновується на європейських 

цінностях, які не є універсальними для всіх народів. Декларація дійсно 

виражає цінності, без яких неможливий нормальний розвиток суспільства, 

основаного на принципах свободи, верховенства права, прав людини. 

Водночас вони притаманні європейській та американській культурі, та не 

властиві народам інших континентів, які, прийнявши формально ці ідеї, 

ще довгий час не можуть звикнути до них і зрозуміти їхню значущість. 

Застосування цивілізаційного підходу до дослідження прав людини 

дозволяє зрозуміти, що цінності європейської цивілізації не завжди 

співпадають з цінностями цивілізацій нашого світу. 

Цінності, що пройшли тривалий шлях укорінення у свідомості 

народів, передаючись від покоління до покоління, стають перепоною для 

безумовного прийняття і реалізації прав людини, проголошених у 

міжнародно-правових документах, незважаючи на їхнє визнання в 

національному законодавстві. Недарма після прийняття універсальних 

міжнародних актів про права людини, з розвитком процесу глобалізації, 

розпочався процес регіоналізації, себто створення стандартів і механізмів 

захисту прав людини, що діють на основі культурних, історичних 

особливостей і традицій даного регіону. Прикладом регіональних 

документів є: Американська конвенція про права людини 1969 р., 

Європейська конвенція про захист прав і свобод людини і громадянина 

1950 р., Африканська хартія прав людини і народів 1981 р., Ісламська 

декларація прав людини 1990 р. 

Отже, в текстах регіональних документів містяться посилання на 

спадок політичних і духовних традицій, на історичні та цивілізаційні 

особливості. Якщо в європейській та американських конвенціях духовний 
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спадок визначає сутність і характер прав, які містяться в Всезагальній 

декларації, то в Африканській хартії, і тим більше в Ісламській декларації, 

ці права незмінно підлягають інтерпретації у відповідності з принципами 

правової культури цих цивілізацій.  

З вищевикладеного можна зробити наступний висновок: права 

людини це невідчужувані свободи і права особи, що отримує кожна 

людини в силу свого народження, основне поняття природного і взагалі 

будь якого права в світі. Досліджуючи поняття права людини, не можна не 

відмітити велике значення їхнього закріплення в міжнародно-правових 

документах, але при цьому важливим є розуміння недопустимості 

форсування процесу екстраполяції міжнародно-правових норм щодо прав 

людини на всі соціокультурні спільноти сучасного світу. Адже саме 

релігійні, філософські, правові цінності визначають плюралізм 

інтерпретацій прав людини, різну ступінь їхнього засвоєння в 

неєвропейських культурах. 

 

Зірчак Г. 
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Мариморич Ю., студентка  

Одеський національний політехнічний університет 

(Одеса, Україна) 

 

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 

ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 

 

Права жінок у ХХ-ХХІ століттях  розглядалися в низці міжнародних 

конференцій, на яких йшлося про права людини та рівність. Починаючи з 

1975 року, який вважається Міжнародним жіночим роком, у місті Мехіко 

проводиться Всесвітня конференція, результатом якої став «Всесвітній 

план дій» та призначення 1975–1985 років як Десятиліття Організації 

Об'єднаних Націй для жінки [3]. У 1980 році відбулась міжнародна 

конференція з питань жінок у Копенгагені, після чого Конвенція про 

ліквідацію всіх форм дискримінації жінок була відкрита для підписання. У 

1982 році почала свою роботу третя Світова Конференція з питань жінок в 

Найробі разом з Комітетом ліквідації дискримінації жінок. Ці конференції 

відзначилися надзвичайною активністю з боку жінок з усього світу, у тому 

числі четверта Всесвітня конференція з питань жінок, що відбулася у 

Пекіні у 1995 році. Крім того, права жінок, що належать до певних груп, 

такі як: жінки старшого віку, жінки з етнічних меншин або жінки з 

інвалідністю, були також розглянуті в таких документах міжнародної 

політики: «Міжнародні плани дій щодо старіння» (Відень 1982 та Мадрид 
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