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Сутністю, призначення та соціальною функцією примирювальних 

процедур є подолання суперечностей, суспільних конфліктів. Як вже 

зазначалося конфлікти є невід’ємною частиною життя суспільства, однак вони 

є тимчасовим станом і у разі їх вирішення раціональним шляхами наслідком є 

розвиток, стабілізація та покращення суспільних відносин. Чим більш 

помітний соціальний конфлікт, тим більший перетворювальний ефект для 

суспільства він матиме. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УКРАЇНИ  

В РАДІ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Сьогодні Україна стоїть на шляху реформування та євроінтеграції, є 

учасником багатьох міжнародних організацій, серед яких Рада ООН з прав 

людини (далі – РПЛ). Співробітництво нашої держави з зазначеною 

організацією є вагомим внеском у розвиток захисту прав людини, а також у 

поширення демократичних принципів у суспільстві. Оцінка результатів 

співробітництва України з РПЛ є актуальним питанням в умовах боротьби з 

дискримінаційними проявами, боротьби за гендерну рівність, а також 

відстоюванні прав людини в цілому. 
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Варто почати з питання сучасного становища захисту прав людини в 

Україні. У середині 2017 р. Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька 

Кучеріва» та Центром інформації про права людини за ініціативою 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було 

проведено опитування населення нашої держави для з’ясування поточного 

розуміння українцями поняття прав людини. Результати дослідження 

показали, що люди в Україні є обізнаними у своїх правах, але досить багато з 

них не досконало орієнтуються у даних принципах. Майже половина 

опитаних вважають, що в нашій державі є проблема дискримінації за расовою 

та іншими ознаками, але багато з них навіть не намагаються відстоювати свої 

права. Хоча більшість знають про національний Інститут прав людини та 

називають його чи не найбільш ефективним механізмом захисту своїх прав 

[1]. На наш погляд, проведення такого роду опитувань є дієвим способом 

визначення подальшої політики у сфері захисту прав людини. Воно дає змогу 

ясно зрозуміти, які саме права людей порушуються, визначити шляхи їх 

відновлення, виокремити головні чинники, що зумовлюють порушення прав 

людини в сучасних умовах. Результати даного дослідження мають бути 

враховані для створення програм та стратегій щодо захисту прав людини як на 

території нашої держави, так і за її межами. 

Для повної та всебічної оцінки результатів роботи України в РПЛ слід 

почати з правового регулювання у даній сфері, що існує на сьогодні. В резуль- 

таті розпаду СРСР Україна стала правонаступником низки міжнародно-

правових актів у сфері захисту прав людини, а саме: Міжнародної конвенції з 

ліквідації всіх форм расової дискримінації (ратифікована у 1969 р.), Між- 

народного пакту про громадянські та політичні права (1973 р.), Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні і культурні права (1973 р.) та інших [2]. На 

нашу думку, таке правонаступництво є головним та найбільш цінним у роботі 

України з РПЛ, адже зазначені міжнародно-правові акти є основоположними 

майже у всьому світі та встановлюють загальноприйняті міжнародні 

принципи у сфері захисту прав людини. 

Варто зазначити про обрання України до складу РПЛ у 2006 та 2008 роках 

[2]. Вважаємо, що таке обрання свідчило про визнання України на 

міжнародній арені, а також її потенціал у розвитку захисту прав людини не 

тільки на своїй території, але й у всьому світі. Сьогодні вона виступає у ролі 

спостерігача у даному органі, але кандидатура нашої держави була знову 

представлена на вибори до складу РПЛ на період з 2021 по 2023 рр. [2]. На 

наш погляд, висування кандидатури України до складу РПЛ свідчить про 

панування в українському суспільстві основоположних міжнародних 

принципів у сфері захисту прав людини. Такий крок є вагомим у проведенні 

зовнішньої політики держави, а також налагодженні становища України на 

міжнародному рівні, прояв готовності України до співпраці з міжнародними 

організаціями у зазначеній сфері. В умовах євроінтеграції активна участь 

нашої держави у РПЛ має бути направлена саме на адаптацію європейських 

стандартів щодо захисту прав людини. 
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Важливим етапом у діяльності України в РПЛ було запрошення Урядом 

нашої держави Моніторингової місії ООН у сфері прав людини (далі –

ММПЛУ) у середині березня 2014 р. Завданням ММПЛУ було відстеження 

ситуації на тимчасово окупованому Криму, а також територіях Донбасу, 

звітування щодо порушених прав людини у даній місцевості, регулювання 

відновленню таких прав. До компетенції Місії відноситься також допомога 

Україні у розробці Національної стратегії у сфері прав людини [3]. Вважаємо, 

що таким запрошенням Україна висловила своє занепокоєння щодо 

необхідності захисту прав людини на проблемних територіях і зробила 

важливий крок у сприянні відновленню прав, які були порушені внаслідок 

агресії ворога. Крім того, за ініціативи України під час сесії РПЛ 27 червня 

2014 р. було ухвалено резолюцію «Співпраця та допомога Україні у галузі 

прав людини», яка складалася з доповідей Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини щодо ситуації в Україні, а також пропозицій щодо її 

покращення. Резолюція містила схвальне положення щодо співробітництва 

України з міжнародними механізмами у сфері захисту прав людини [3]. 

Дійсно, такі дії України свідчать про її бажання боротися з порушенням прав 

людини, усвідомлення необхідності захистити населення від посягань на 

основоположні права кожного з нас. 

Як висновок слід зазначити, що Україна веде активну політику у сфері 

захисту прав людини на міжнародному рівні. Нею було ратифіковано 

міжнародні конвенції, які є основоположними у сфері захисту прав людини. 

Вона є учасником РПЛ, що свідчить про визнання нашої держави провідними 

країнами світу. Україна вже була обрана до складу РПЛ у 2006–2008 рр. та 

заявила свою кандидатуру на період 2021–2023 рр. Наша держава є 

ініціатором запрошення Моніторингової місії ООН у сфері прав людини, а 

також підписання міжнародної резолюції «Співпраця та допомога Україні у 

галузі прав людини». Такий крок є важливим для відновлення порушених 

прав громадян на тимчасово окупованих територіях. Своїми діями Україна 

висловлює готовність до боротьби з порушенням прав людини, а також 

панування в Україні європейських демократичних стандартів. 
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