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Права людини - це права, якими ми 

володіємо, просто тому що ми є людськими 

істотами. Вони не надаються жодною 

державою. Загальні права людини є 

невідчужуваними правами кожного з нас 

незалежно від громадянства, статі, 

національної або етнічної приналежності, 

кольору шкіри, релігії, мови або будь-яких 

інших ознак. 



• Права мають природну сутність; 

• Права є невід’ємними від індивіда; 

• Права позатериторіальні; 

• Права позанаціональні; 

• Права існують незалежно від закріплення в 
законодавчих актах держави; 

• Права є об’єктами міжнародно-правового 
захисту та регулювання; 

 



Історія ідеї прав людини бере свої 

витоки з давнини 

Якщо Ми звернемось до Біблії, то зможемо 

побачити, що там містяться положення про 

цінність і недоторканність людського життя, 

рівності людей.  

Також дуже важливо зазначити, що Святе Письмо 

наділяє правами “ображеного, невинного й 

нужденного” і карає за порушення прав тих, хто 

зловживає владою і багатством.  



Епоха Відродження і Просвіти своєю ідеологією пришвидшила розвиток 
вчень про права людини.  

У XVII—XVIII ст.ст. саме ця ідея знайшла совє відображення у теорії 
природного права,що дозволила оцінювати з позицій справедливості діюче 

в державі позитивне право, проводити його перетворення в напрямку 
гуманізму і свободи.  

Саме ідеї прав людини, що були засновані 

на даній теорії права, знаходить втілення 

в нормативних актах держав Європи і 

світу 

Нею утверджуються права 

особи на життя, свободу, 

власність 



У  ХХ ст.. під тиском численних рухів відбулися глибокі соціальні 
зміни, в тому числі в царині, що належить до прав людини: 

  профспілки добилися затвердження законів, що гарантували 
робітникам право на страйк; 

 встановили мінімальні вимоги до умов і тривалості праці; 

 добилися заборони або законодавчого регулювання дитячої 
праці;  

 рух за права жінок добився однакового права голосу для 
представників усіх статей.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


   У  ХХ ст.. під тиском численних рухів відбулися глибокі соціальні 
зміни, в тому числі в царині, що належить до прав людини. 

У результаті наукової систематизації прав людини в історичному огляді 

з'явилася теорія чотирьох поколінь прав людини. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


     Перше покоління прав і свобод. Права людини і 
громадянина, які отримали своє ідейне 

обгрунтування і законодавче закріплення в епоху 
Просвітництва, є так званим «першим поколінням 

прав людини». 



Громадянські (особисті) права 

•  - це природні, центральні, невіддільні права 
людини, що належать кожній людині від 
народження, та дозволяють людині залишатись 
сам собою у відносинах з іншими людьми та 
державою. До них відносять: 

Право на життя  

Право на гідність 

Право на законний суд 

Право на свободу 

Право на свободу пересування та вибору місця 
проживання 

Недоторканість приватної власності 

 



Право на свободу творчості 

Право на 

свободу 

слова і друку 



До другого покоління можна віднести  
соціально-економічні права і свободи, що гарантують інтереси людини в 

суспільстві й державі 

-  право на працю,  

- право на сприятливі умови праці 

- право на відпочинок, 

- право на охорону здоров'я й медичну допомогу,  

- право на освіту, 

 - право на житло тощо, 

права соціально-культурного характеру 

- право на освіту 

- право на доступ до культурних цінностей.  



Третє покоління прав людини – права всього 
людства, що забезпечують якість життя: 

Право на політичне, економічне, соціальне і культурне самовизначення 

Право на економічний та соціальний розвиток 

Право на користування спільним спадком людства 

Право на мир 

Право на здоров'я та безпечне довкілля 

Право на гуманітарну допомогу. 



Екологічні права 
 Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля  

 Право на відшкодування збитків, заподіяних погіршенням стану 

довкілля 

 Право на отримання і використання інформації про стан довкілля, 

про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також на її 

поширеня 



• В останні роки активно розвиваються права в 
свободи людини четвертого покоління, що 
пов’язані з: 

Клонуванням 

Трансплантація органів 

Сурогатне материнство 

Зміна статі 

Штучне запліднення 

Незалежність від державного втручання до життя за 
релігійними чи моральними нормами 

Використання віртуальної реальності та доступу до 
Інтернету 

 





Ю Р И С Т 
- це фахівець у галузі права, що має юридичну 

освіту, професійно розбирається у праві, знає закони 
та вміє їх правильно та вчасно застосовувати. 

АДВОКАТ 

ПРОКУРОР СУДДЯ 

ЮРИСТКОНСУЛЬТ 

НОТАРІУС 

СЛІДЧИЙ 

ТА ІНШІ(ЗНАЄШ ЯКІ?) 



АДВОКАТ 
• - це юрист, що надає професійну правову 

допомогу як громадянам так і юридичним 
особам, шляхом реалізації права у їх 
інтересах. 

• Освноним завданням у діяльності адвоката – 
є усіма законними способами максимально 
ефективно та швидко захищати права й 
законні інтереси клієнта, що звернувся до 
нього за правовою допомогою 



СУДДЯ 
• - дуже важливий та значущий юрист, саме 

від якого залежить результат розгляду 
справи, на нього покладено величезну 
відповідальність, адже вони здіюстюють 
судову владу держави. 



СЛІДЧИЙ 
• - це службова особа органів внутрішніх 

справ, СБУ, НАБУ, ДБР, що призначена у 
встановленому законом порядку, завданням 
якої є провадження досудового слідства. 
Слідчий процесуально незалежний при 
прийнятті рішень.  



ПРОКУРОР 
• здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

тобто він є відповідальним за організацію процесу 
досудового розслідування, визначення напрямів 
розслідування, координацію процесуальних дій, 

забезпечення додержання у процесі розслідування вимог 
законів України. 




