


Співіснування людини і суспільства відбувається на основі:
✓ Свободи: оскільки людська воля становить важливу частину людської гідності; 

примушування робити щось всупереч нашому бажанню принижує людську особистість.
✓ Поваги до інших: оскільки відсутність поваги до інших не дозволяє оцінити їх 

індивідуальність і їх людську гідність.
✓ Недискримінації: оскільки рівність людей з точки зору людської гідності означає, що ми 

не можемо судити про людей на підставі фізичних (або інших) ознак, що не мають 
відношення до людської гідності.

✓ Толерантності: оскільки нетерпимість вказує на відсутність поваги до 
відмінностей, а рівність не означає тотожності або однаковості. 

✓ Справедливості: оскільки люди, рівні у своїй приналежності до людського роду, 
заслуговують справедливого ставлення.

✓ Відповідальності: оскільки повага прав інших осіб тягне за собою відповідальність за 
свої дії і надає зусилля для реалізації прав всіх і кожного.



✓ Права людини невід’ємні - ви не можете їх втратити, оскільки 
вони мають відношення до самого факту людського існування. За 
певних обставин дію деяких з них, хоча і не всіх, може бути 
призупинено або обмежено. 

✓ Права людини неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані -
різні права людини по суті пов’язані між собою і не можуть 
розглядатися окремо. Здійснення одного права залежить від 
здійснення багатьох інших прав, і немає жодного права, яке було б 
важливіше за інші.

✓ Права людини універсальні - кожен має 
право користуватися правами людини без якої б то не було 
різниці, як-то щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного чи соціального 
походження, майнового, станового або іншого становища.



Відповідно до двох вимірів соціального буття –
персональним і інституціональним – існують і два поняття 
справедливості: 

✓ а) справедливість як характерна риса особистості, що 
відноситься до чотирьох головних ознак людини поряд з 
розважливістю, мужністю і розумом (мудрістю);

✓ б) справедливість, що стосується соціальних інститутів 
(родина, господарство, школа), а також політична 
справедливість, що стосується права, держави і політики. 
Їх можна також позначити, як «суб'єктивна» і «об'єктивна» 
справедливість.



Приклади:

✓ майже всі війни велися в ім’я справедливості і 
виправдовувалися боротьбою за справедливість. І 
здавалося б, з огляду на такі жертви, у світі вже давно 
мала б панувати справедливість, але її досі не існує. 

✓ в судах продовжують несправедливо звинувачувати
невинних людей, а злочинці лишаються без покарання. 

✓ досі на потреби нужденних із державних бюджетів
виділяється менше коштів, ніж на розкоші можновладців. 

✓ процвітає рейдерство, корупція, панування сильніших над 
слабшими. 



✓ Люди декотрих країн мають так багато харчів, що аж переїдають і марнують їх, 
тоді як у інших мільйони людей не мають що їсти, а навіть умирають з голоду. 

✓ Декотрі люди живуть у великих житлах, тоді як мільйони, через убогість, 
мусять мешкати в житлах, невідповідаючих установленому стандартові, а 
навіть у жалюгідних прибудовах під одною стріхою або малих та брудних
хатинах. 

✓ У багатьох країнах головна задача жінок є носити воду з криниці або ріки, 
деколи багато миль далечини.

✓ Несправедливо, що багачам нові прибутки приносять тіньові капітали, тим 
часом як зубожіння бідних ще дужче поглиблюється. 

✓ Несправедливо, коли батьки, які все своє життя присвятили вихованню дітей, 
віддали їм силу і здоров’я, мусять доживати віку у будинках для перестарілих.

✓ Несправедливо, що Україна, де кількість чорноземів найбільша у світі, і де 
живе працелюбний народ, має невисокий економічний рівень.



✓Жадібність

✓ Антисуспільний настрій

✓ Корупція

✓ Економічна нерівність

✓Прагнення влади над іншими



✓ Економічна бідність

✓Недотримання законів (беззаконня)

✓ Високий рівень смертності



Чи можна подолати 
несправедливість?



✓ Чесність

✓Людяність

✓Доброта

✓Любов



• Акції з протидії булінгу у школах

• Робота шкільних ЗМІ з реалізації прав дитини на 
вільне висловлювання

• Присутність учнів на педагогічних нарадах та 
участь в обговоренні питання з організації 
навчально-виховного процесу

• Благодійні та волонтерські акції з метою надання 
допомоги людям соціально-незахищених 
категорій



• (https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-
human-rights-

• ; http://webcache.googleusercontent.com/search?q
=cache:exBk_LnD-
HAJ:library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%2520KURS/4/2
/47Chast2Rozd7Tema1Paragraf3.htm+&cd=1&hl=uk
&ct=clnk&gl=ua ;

• http://twr-ua.org/tchomu-u-svt-tak-bagato-
nspravdlivost/ ;

• https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/101986489 -

https://www.coe.int/uk/web/compass/what-are-human-rights-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:exBk_LnD-HAJ:library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%2520KURS/4/2/47Chast2Rozd7Tema1Paragraf3.htm+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://twr-ua.org/tchomu-u-svt-tak-bagato-nspravdlivost/
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/101986489

