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І. Вступ 

Поняття індивідуальних прав відоме у міждержавних 

відносинах з найдавніших часів (зокрема, у формах надання 

притулку політичним біженцям, звільнення від юрисдикції 

тощо). Однак, лише після прийняття Загальної декларації прав 

людини ООН 1948 року, воно остаточно набуло статус 

правової норми і, сподіваємось, назавжди закріпилось у  

міжнародному дискурсі.  

Новими етапами чи поворотними моментами в процесі 

усталення в міжнародній практиці поняття прав людини став 

процес опрацювання та підписання Заключного акту Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі 1975 року також відомого, 

як Гельсінські домовленості, розвал СРСР і Югославії та 

утворення нових незалежних держав, терористичні атаки 11 

вересня 2001 року і події «Арабської весни». 

У 1976 році, будучи натхненними Гельсінськими принципами в 

частині поваги та захисту прав людини, група українців 

створила Українську гельсінську групу. Попри те, що колишній 

СРСР формально був одним з ініціаторів гельсінського процесу, 

майже усі учасники Української гельсінської групи були з 

часом заарештовані, а четверо з них – Олекса Тихий, Юрій 

Литвин, Валерій Марченко і Василь Стус – загинули в 

радянських тюрмах. Це були перші жертви, які український 

народ був змушений принести за відданість гельсінським 

принципам. 

При цьому, у 2015 році, тобто через 40 років після завершення 

наради у Гельсінкі, можна констатувати, що мабуть ніколи 

раніше дискусія щодо прав людини не була такою запеклою, 



як сьогодні – адже з одного боку вони є і залишаються 

визнаним барометром місця та іміджу держав у світі, а з іншого 

– наразі підпадають під системну критику і навіть спроби 

дискредитації з боку прибічників псевдо-концепцій так званого 

«державного суверенітету» у його авторитарному трактуванні 

або «суверенної демократії», що насправді означає право 

правлячої верхівки на усілякі утиски власного народу.               

ІІ. Актуальність і мета дослідження 

Питання прав людини є актуальним і для нової України, народ 

якої повстав, виборюючи свої права, що зневажались 

державною кримінальною автократією, а сьогодні протистоїть 

агресії тоталітарного путінського режиму, що водночас прагне 

піддати корозії демократичні принципи та ідеали, 

деморалізувати демократичні уряди і міжнародну спільноту. 

Сьогодні громадяни України, які підтримали Революцію 

Гідності, сформували чіткий запит на зовнішню політику 

кардинально нового типу, яка має відображати інтереси усього 

суспільства. 

На думку «Майдану закордонних справ», вся діяльність нової 

України після Революції Гідності, у тому числі її зовнішня 

політика, має будуватися на пріоритеті цінностей демократії, 

верховенства права, прав людини, розвитку і зміцненні 

громадянського суспільства. Це буде запорукою її 

передбачуваності, стабільності, зрозумілості, і, у кінцевому 

випадку, успіху в досягненні головної мети - забезпечення 

національних інтересів і безпеки України. 

Ініціатором перетворень у внутрішній і зовнішній політиці 

України повинно стати громадянське суспільство, збагачене 



набутим досвідом організації супротиву зовнішній агресії, 

новітніх соціальних практик і  волонтерства. Саме це й 

обумовлює те, що українське громадянське суспільство стало 

важливим і невід’ємним елементом функціонування нової 

України і протидії Москві.  

Отже, метою даного дослідження є спроба здійснити на 

сучасній теоретичній базі аналіз впливу прав людини на 

міжнародні відносини та розробити рекомендації щодо 

концептуального реформування зовнішньої політики України.  

Це дослідження також має привернути до нас увагу (і можливо 

симпатії) з боку лідерів, політичних еліт, експертів, широких 

верств громадськості самих різних країн, включаючи як 

інтелектуалів, так і прагматичних реформаторів.      

ІІІ. Сучасна теорія 

Незважаючи на певні спроби піддати девальвації значення 

прав людини, а демократію представити виключно у вигляді 

перманентного хаосу, в експертних і політичних колах не 

переривається досить активна дискусія щодо їхнього статусу у 

міжнародному середовищі.     

Так, професор філософії Магдебурзького університету Георг 

Ломанн та доктор філософії Вищої Берлінської школи мистецтв 

Штефан Госепат констатують: «Ідея прав людини, 

сформульована у сімнадцятому столітті (зокрема Джоном 

Локком) у традиції природного права і проголошена у 18-му 

столітті національними зборами (Віргінський Білль про права 

1776 року та французька Декларація прав людини і 

громадянина 1789 року), лише  у 20-му столітті стала при всіх 

обмеженнях дійовим міжнародним нормативним мірилом 



людяності. Загальна декларація прав людини ООН 1948 року 

перетворює цю ідею на дієвий у правовому і політичному 

контексті критерій цивільних стосунків людей, легітимності 

держав і формування національних і міжнародних документів і 

відносин. Практична орієнтація на права людини та вимогу їх 

дотримання дає всім людям світу практичне усвідомлення того, 

що вони «народжені вільними й рівними у своїй гідності та 

правах», впливовість якого засвідчили політичні перетворення 

двадцятого століття, що минуло. Той факт, що у світі все 

більшої ваги набувають національні та міжнародні, державні та 

недержавні організації, котрі виступають проти порушення 

прав людини й обстоюють їхнє дотримання, доводить їх 

загальне визнання й глобальний вплив».    

Професор філософії Ернст Тугендгат йде далі і вказує, якщо 

права людини існують універсально, держава, котра їх не 

гарантує, є нелегітимною. На його думку, політична влада у 

модерну добу може бути виправдана як легітимна лише тоді, 

коли вона доводить, що рівною мірою враховує інтереси всіх. 

Для такої легітимації недостатньо однієї демократії. Має бути 

також гарантована свобода кожному окремому індивіду. 

«Якщо ми в економічному контексті є світовою спільнотою, то 

постає запитання, чи можуть права людини бути обмеженими 

національним масштабом і чи не слід вважати критерієм 

легітимності не тільки інтереси всіх людей певної держави, а 

й усіх людей взагалі?» - серед іншого ставить він запитання. 

Вищенаведене спонукає ще раз поглянути на Загальну 

декларацію прав людини ООН, що деякими експертами 

вважається нормою міжнародного звичаєвого права, 28 стаття 



якої вказує, що «Кожна людина має право на соціальний i 

міжнародний порядок, при якому права i свободи, викладені в 

цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.»  

Томас Погге, доктор філософії Гарвардського університету, 

розмірковуючи на цю тему, приходить до висновку, що стаття 

28 стосується не лише національних, але й глобальних 

інституцій: «...моральна теза статті 28 імплікує вимогу, що 

наша глобальна система інституцій має бути оцінена та 

реформована в аспекті її відносного внеску в реалізацію прав 

людини. Ця глобальна вимога означає, що права людини в 

інституційному контексті мають нині нормативне значення  у 

світовому масштабі: права людини, якими наділена одна 

особа, передбачають не тільки моральні вимоги до соціальних 

інституцій її власного суспільства і, отже, моральні вимоги до 

всіх співгромадян, а й аналогічні моральні вимоги до нашого 

глобального устрою і, отже, до всіх людей взагалі».  

І хоча, на його думку, уряди розвинутих країн не повинні 

перетворюватися на глобальну поліцію спостереження за 

правами людини, вони мають сприяти реформуванню 

світоустрою, з тим, щоб він сприяв «виникненню і стабілізації 

демократичних, правових і мирних форм урядування та 

зменшенню крайньої бідності і нерівності». І далі він пояснює 

чому: «Надія, що бідніші держави зможуть самостійно стати 

демократичними та перемогти тяжку бідність і гніт, абсолютно 

наївна доти, доки інституційний контекст цих країн і далі 

наполегливо сприятиме виникненню та утвердженню 

брутальної і корумпованої еліти.» [1] 

Все більшого визнання набуває теза про природний зв’язок 



між дотриманням прав людини і соціально-економічним 

розвитком. Зокрема, професор політичних наук Університету 

Денвера Джек Доннелі вважає: «Демократія, розвиток та 

права людини мають важливу концептуальну й практичну 

спорідненість. Найочевидніше те, що міжнародні норми з прав 

людини вимагають демократичного врядування. У статті 21 

Загальної декларації стверджується, що «воля народу має бути 

ґрунтом влади уряду». Хоч демократія і не обов’язкова для 

розвитку, особливо на короткому та середньому часовому 

проміжку вона може обмежувати хижацькі зловживання 

(misrule), що цей розвиток уповільнюють. Крім того, 

громадянські й політичні права, забезпечуючи звітність та 

прозорість, можуть допомогти спрямуванню економічного 

зростання радше до національного розвитку, аніж до 

особистого збагачення. Перерозподіли, яких  вимагають 

економічні та соціальні права, також мають на меті 

гарантувати поширення добробуту радше у всьому суспільстві, 

ніж його концентрацію в руках малесенької еліти. З іншого 

боку, ті, які живуть на економічній межі чи позбавлені будь-

якої реальної надії на ліпше життя їхніх дітей, набагато менш 

схильні враховувати права й інтереси інших».  

«Протягом століть безліч людей боролися й страждали за 

демократію і розвиток. Однак зазвичай вони вбачали в них не 

мету, а засіб до гідного життя. Сучасне міжнародне 

співтовариство визначило це гідне життя істотним чином у 

термінах поваги до міжнародно визнаних прав людини» - 

підсумовує Джек Доннелі. [2]  

IV. Деякі загальні висновки 



Сьогодні загальнолюдські або, як їх ще часто називають, 

універсальні цінності, є базовими елементами стратегій і 

концепцій національної безпеки та зовнішньої політики низки 

країн демократичного світу, зокрема США, Канади, Швеції, 

Нідерландів, Австрії та багатьох інших. 

Зокрема, одна з найприязніших до України держав, Канада, 

визначає права людини в якості основної складової зовнішньої 

політики тому, що її громадяни очікують від своєї країни саме 

такого лідерства; канадці визнають, що їхні інтереси можуть 

бути реалізовані найкращим чином саме у рамках стабільної 

правової міжнародної системи; Статут ООН і міжнародне право 

накладають відповідні взаємні зобов’язання на усіх членів 

світової спільноти щодо захисту прав людини. [3]           

Загальновизнано, що країни, де існує повага до прав людини, 

є не лише економічно розвинутими, але й дотримуються 

певних, спільних правил міжнародної поведінки. Можливі 

порушення у цій сфері завдяки свободі засобів масової 

інформації (які можуть бути ефективними винятково в рамках 

відкритого правового демократичного суспільства) негайно 

набувають розголосу та засуджуються, що спричиняє 

відповідну корекцію курсу.      

І навпаки – авторитарні режими, де обмеження прав є 

системною політикою і практикою, а загальновизнані 

громадянські свободи вважаються головною загрозою 

«внутрішньому ладу і безпеці», схильні до проведення 

агресивної зовнішньої політики на тлі неминучої внутрішньої 

деградації. 

Окрім цього, якщо ми визнаємо, що усі люди є рівними і мають 



однакові права (а саме це визначено у згаданій вище 

Декларації ООН), то, поважаючи історичні, регіональні, 

культурні та релігійні особливості, маємо наголошувати на їх 

(правах людини) безумовно універсальному характері і 

відкидати твердження стосовно начебто існування 

євразійських, латиноамериканських, православних, ісламських 

та інших можливих їхніх версій.  

Між іншим, навіть у практичному сенсі, виходячи з 

необхідності знаходження ефективної ролі української 

дипломатії в умовах відбиття зовнішньої агресії та протидії 

Російській Федерації, висловлена в попередньому абзаці теза 

могла б стати центральною у можливій стратегії діяльності 

України в Організації Об’єднаних Націй.  

Можна провести й іншу паралель – держави, що користуються 

перевагами міжнародного торговельно-економічного та 

інвестиційного співробітництва, що, як відомо, здійснюється 

згідно з універсальними, загально визнаними і загально 

прийнятими та чіткими правилами, мають також неухильно 

дотримуватися і поважати взяті на себе зобов’язання у сфері 

прав людини.  

Саме такою, мала б бути логіка і зміст Цілей розвитку 

тисячоліття (Millennium Goals), чим вже так довго опікується 

ООН. І саме такий підхід дозволив би зняти основні перешкоди 

на шляху боротьби з голодом, бідністю, нерівністю, 

забезпеченням загальної освіти, гендерної рівності, 

скороченням дитячої смертності, подолання небезпечних 

захворювань і навіть збереження довкілля. Будь-який 

об’єктивний експерт легко дійде до висновку про те, що без 



безумовного дотримання прав людини не буває демократії, а 

без демократії не буває сталого розвитку.    

В іншому випадку (особливо, коли йдеться про серйозні і 

чисельні і системні порушення), міжнародна спільнота повинна 

не вагаючись вживати відповідні репресалії, а саме – 

припиняти або призупиняти участь таких країн у 

багатосторонньому фінансово-економічному співробітництві. 

Більш того – такі країни мають бути позбавлені доступу до 

сучасних технологій та наукових розробок, які, як правило, 

використовуються їхнім керівництвом для створення 

наступальної зброї. Розвитком цього повинна стати й жорстка 

та загальна заборона міжнародного співтовариства на 

поставки країнам з  антидемократичними режимами будь-яких 

військових товарів, технологій, техніки і озброєнь. 

Є підстави вважати, що зазначені заходи, а також створення 

відкритого міжнародного «чорного списку країн, що нехтують 

своїми зобов’язаннями у галузі прав людини», різко зменшать 

кількість прибічників і адвокатів різного роду авторитарних 

режимів, які користуючись тимчасовими кризовими 

тенденціями в ліберально-демократичному світі, не лише 

намагаються зміцнити власні структури контролю над усіма 

сторонами життєдіяльності населення, але й нав’язати їх іншим 

спільнотам.  

В умовах відсутності (навіть планів щодо створення) 

глобальної структури з повноваженнями і можливостями 

міжнародної імплементації прав людини, такий «чорний 

список» міг би стати певним моральним індикатором і 

своєрідним керівництвом для дій держав у цій сфері.    



Адже, виходячи з кривавих уроків ХХ сторіччя, цивілізоване 

людство нарешті мало б усвідомити, що байдужість або 

терпимість до агресивного варварства, які б ідеологічні 

прикриття воно не використовувало, врешті-решт закінчується 

величезними жертвами для нього самого.                     

V. Діяльність України на міжнародній арені у сфері прав людини 

Вважається, що міжнародне співробітництво у сфері 

заохочення та захисту прав людини є одним із пріоритетних 

напрямів зовнішньої політики України. Як зазначає вітчизняне 

Міністерство закордонних справ, у цій галузі Україна 

співпрацює з правозахисними органами системи ООН, 

насамперед Радою ООН з прав людини та Управлінням 

Верховного комісара ООН з прав людини, а також Радою 

Європи та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. 

Наголошується, що метою такої співпраці є участь у 

вдосконаленні міжнародних стандартів і механізмів у сфері 

прав людини, впровадження цих стандартів у національне 

законодавство, систематичне представлення та захист 

національних доповідей про виконання Україною міжнародних 

зобов’язань у галузі прав людини, організація візитів 

представників міжнародних організацій, які здійснюють 

моніторинг за дотриманням прав людини у різних країнах 

світу. 

На сторінці МЗС в Інтернеті повідомляється, що воно також 

співпрацює з відповідними органами Європейського Союзу з 

метою сприяння вдосконаленню правової та інституційної 

інфраструктури держави, а також розбудові громадянського 

суспільства для досягнення «копенгагенських критеріїв», що 



стосуються дотримання прав людини та основоположних 

свобод і функціонування національних інституцій у 

відповідності до принципу верховенства права.  

Зазначається, що МЗС здійснює загальний нагляд за 

виконанням міжнародних договорів, стороною яких є Україна, 

та рішень міжнародних організацій у галузі захисту прав 

людини. 

Офіційний Київ вказує, що Україна надає важливого значення 

роботі Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН), розглядаючи її 

діяльність як важливий внесок у зміцнення міжнародної 

стабільності і безпеки та поширення демократичних стандартів 

у світі. Принагідно повідомляється, що виходячи зі своєї 

послідовної позиції щодо необхідності забезпечення прав 

людини в усьому світі та зміцнення ролі ООН у міжнародній 

правозахисній системі, Українська держава була прибічником 

створення РПЛ ООН, а також активним учасником розробки 

засад її функціонування. 

Як наголошує вітчизняне зовнішньополітичне відомство,  

помітною ініціативою України є резолюція РПЛ “Роль превенції 

у заохоченні та захисті прав людини”, яку наша держава 

послідовно просуває в Раді починаючи з 2010 року. Остання 

редакція резолюції – 24/16, як і попередні 14/5 (червень 2010 

р.) та 18/13 (вересень 2011 р.) - була ухвалена консенсусом в 

ході 24-ї сесії РПЛ (вересень 2013 р.). Цей документ, 

спрямований на створення умов для вироблення погоджених 

підходів міжнародного співтовариства до визначення змісту 

превенції у галузі прав людини та напрямків її практичної 

імплементації.  



На Михайлівській прощі зазначають, що агресія РФ проти 

України та окупація Криму не лишились без реакції РПЛ. 

Схвалена на 26-й сесії Ради (10-27 червня 2014) ініційована 

нашою країною резолюція «Співпраця та допомога Україні в 

галузі прав людини» наголошує на необхідності забезпечення 

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь прав людини 

щодо громадянства, права на проживання, трудових прав, 

майнових та земельних прав, доступу до охорони здоров’я і 

освіти, мирних зібрань, свободи вираження думок, асоціації, 

релігії і переконань, а також містить заклик негайно 

припинити дискримінацію та переслідування, зокрема щодо 

осіб, які належать до національних меншин та корінних 

народів. 

Розглядаючи Універсальний періодичний огляд (УПО) як 

механізм, здатний суттєво вплинути на стан забезпечення 

прав людини у світі, Україна також тісно співпрацює з ним. 

Зокрема, з 15 березня 2014 р. в Україні працює Моніторингова 

місія ООН з прав людини (ММПЛ), діяльність якої 

розповсюджується на всю територію України, з особливим 

акцентом на ситуації на південно-східних областях та 

Автономній Республіці Крим. Станом на серпень 2015 р. місія 

підготувала десять доповідей Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо становища у галузі прав 

людини в Україні та загальну доповідь Верховного комісара 

27-й сесії Ради ООН з прав людини. [4]  

Окрім вищевказаного, наразі тематика захисту прав людини 

озвучується Міністерством закордонних справ переважно у 

звітах про консульську роботу в рубриці «забезпеченням прав 



і законних інтересів усіх громадян України за кордоном». 

Проте, відзначаючи досить активну діяльність України на 

зазначеному напрямі, слід констатувати, що вона, можливо 

поки що, ані спричинила суттєвих зрушень у цій галузі в 

середині країни, ані сприяла утвердженню статусу країни як 

поборника прав людини на міжнародній арені.  

VI. Актуальні рекомендації для України 

Позитивним зрушенням в плані переоцінки значення тематики 

прав людини для практичної діяльності вітчизняного 

зовнішньополітичного відомства є те, що Міністерство 

закордонних справ України з 2014 року почало не лише 

обурюватися утисками прав українців в Росії, але й вивчати і 

критикувати ситуацію, пов’язану з обмеженням прав людини в 

РФ загалом. [5] 

Разом з тим, такий підхід до вибору об’єкту дослідження 

робить зовнішню політику України вразливою для критики 

щодо вибірковості та подвійних стандартів: як помічаючи 

порушення певних прав людини в РФ чи на тимчасово 

окупованій території в Криму, Україна не бачить існування 

смертної кари і політичних в’язнів в Білорусі, або ігнорування 

прав на свободу совісті чи висловлювань і гоніння на 

опозицію, скажімо,  в Азербайджані чи Казахстані? Названі 

країни є не просто традиційними партнерами України, але її 

стратегічними партнерами, що зобов’язує до високої динаміки 

політичного діалогу та спорідненості у сприйнятті основних 

проблем міжнародної політики та перспектив розвитку і 

бачення майбутнього. Яким чином Україна примудряється 

одночасно мати стратегічні відносини з країнами, що є 



взірцевими з точки зору становища з правами людини, і тими, 

які лише прикриваються цими поняттями, як красивою 

політичною ширмою? 

З метою корегування такої ситуації, вбачається доцільним, щоб 

дипломатичні представництва України в обов’язковому 

порядку включали до своїх звітів про роботу окремий розділ 

про ситуацію з правами людини в країні перебування та 

країнах відповідальності. Такі звіти мають бути орієнтовно 

структуровані за критеріями дотримання політичних і 

соціальних прав, свободи засобів масової інформації і вільного 

доступу до них, умов діяльності неурядових організацій, 

можливості реалізації прав на мирні зібрання, вільні вибори та 

справедливий суд, відсутності або наявності дискримінації за 

будь-якими ознаками тощо. Зайве пояснювати, що ця частина 

роботи зовнішньополітичного відомства повинна мати публічну 

складову. 

Це також зобов’яже українських дипломатів встановлювати і 

підтримувати контакти не лише з офіційними чинниками, але й 

представниками опозиційних кіл ліберально-демократичного 

спектру, групами або спільнотами, які зазнають різного роду 

утисків, неурядовими організаціями. Такий напрям роботи мав 

би бути визначений як пріоритетний, і, відповідно, 

забезпечений належними організаційними, кадровими та 

фінансовими ресурсами.  

Доцільність вищезазначеного може підтвердити й один з 

авторів дослідження, який працюючи радником в посольстві 

України в Республіці Кенія, на виконання доручень 

Міністерства закордонних справ, у 2008-2012 роках 



здійснював огляд ситуації у галузі прав людини в Руанді, 

Бурунді, Малаві, Сомалі.     

На підставі цих звітів МЗС України, у складі якого вбачається 

доцільним створення окремого структурного підрозділу з прав 

людини, могло б на постійній основі готувати відповідні 

відкриті щорічні огляди (обов’язково включаючи ситуацію з 

правами людини в окупованому Криму та порушення прав 

громадян України в зоні конфлікту на Сході, включаючи 

політичні, економічні, гуманітарні тощо) і, у разі потреби, 

продуктивно використовувати цю інформацію як у 

двосторонньому, так і у багатосторонньому форматах. 

Такий структурний підрозділ – вочевидь окреме Управління з 

прав людини – мало б також у тісній взаємодії з іншими 

органами державної влади, готувати змістовні періодичні звіти 

про виконання Україною міжнародних конвенцій з прав 

людини, учасником яких є наша держава.               

Відповідна діяльність України має базуватися на концепції 

захисту прав людини у більш широкому контексті – сприяння 

демократичним виборам, вільному волевиявленню, реформам, 

недопущенню дискримінації, розвитку громадянського 

суспільства.  

Вочевидь, виходячи з наявних можливостей і ресурсів, слід 

розробити власне бачення щодо географічних та тематичних 

пріоритетів нашої країни у правозахисний сфері. Зокрема, 

доцільним вбачається сконцентруватися на регіоні СНД та 

захисті прав дисидентів у відповідних країнах.   

Необхідність застосування цього принципу продиктована не 

лише загальнотеоретичними міркуваннями про значення і роль 



дотримання прав людини для забезпечення сталого розвитку, 

але і певними моральними мотивами. Країна Революції Гідності 

повинна зробити ідеали цієї Революції своєю «м’якою силою». 

Пам’ять жертв Революції може бути збережена і вшанована у 

цей спосіб. 

Серед практичних причин для застосування цього підходу 

варто відзначити думку про те, що авторитарні режими, які 

відверто нехтують основними правами і свободами та 

принципами верховенства права, несуть головну загрозу як 

громадянам України, так і національній безпеці своєї держави 

та оточуючих країн. У цьому нас щодня переконує приклад 

сусідньої Росії. 

І саме на це, серед іншого, й спрямована Національна 

стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року, №501/2015, в 

якій записано, що «У співпраці з іншими державами Україна 

застосовує підхід, заснований на правах і свободах людини, і 

розвиває двосторонні відносини з урахуванням міжнародних 

зобов’язань у зазначеній сфері». [6] 

Ми також маємо виходити з того, що Росія на початку 2000 

років відмовилася від спільних з Європою цінностей і почала 

вибудовувати свій власний цивілізаційній проект ізоляційного 

характеру, що поруч з євразійським авторитарним поясом 

означає, що Україна опинилася на міжцивілізаційному кордоні. 

Вже після Революції Гідності в Україні, в Москві, на офіційному 

рівні, почали фактично називати загальнолюдські цінності 

євроатлантичними і навіть заявили про готовність створити 

власну систему цінностей. [7]            



А це, відповідно, містить як додаткові можливості для 

ідеологічної експансії в регіоні, так і додаткові виклики, у тому 

числі, в сфері безпеки. 

Відомо, що Росією активно просувається концепція 

«недопущення експорту демократії» та протидії «кольоровим 

революціям». Зокрема, за наявною інформацією, з 2014 року 

Воєнна Академія Генерального Штабу РФ на замовлення 

Міністерства оборони Росії займається відповідними 

методологічними розробками. [8] 

Вже у лютому 2016 року стало відомо, що російські військові 

теоретики планують розробити власну концепцію «м’якої 

сили», яка має протидіяти «кольоровим революціям» методами 

«гібридної війни». [9] І, вірогідно, цю «протидію» вони 

планують організовувати у тому числі на території нашої 

держави, адже російська правляча верхівка всерйоз вважає, 

що за так званою «спецоперацією Заходу по дестабілізації 

України» насправді ховаються спроби реалізації західної 

стратегії щодо послаблення Росії. 

На міжнародній арені Кремль настійливо намагається нав’язати 

світовому співтовариству власні ідеї, які полягають у 

протиставлені прав людини так званій «суверенній рівності 

держав» та супроводжуються цинічними звинуваченнями і 

різного роду інсинуаціями на адресу нашої держави. [10]       

У цьому контексті, вочевидь, саме новій Україні слід 

представити на розгляд світового співтовариства власні 

альтернативні ідеї. Йдеться, зокрема, про концептуальні 

підходи, які базувалися б на новітніх теоретичних розробках, у 

тому числі у сфері прав людини, та стали б певним 



ідеологічним дороговказом для народів, що прагнуть не так 

званої «стабільності», яка по суті є прикриттям різних форм 

авторитаризму, а дійсно вільного розвитку в усіх сферах.          

VIІ. Права людини і «Мінські домовленості» 

12 лютого 2015 року у Мінську були підписані документи, які 

згодом отримали назву «Мінськ - 2». Залишаючи за рамками 

даної публікації політичне значення і юридичний статус даних 

документів, не можна не звернути увагу на контроверсійний 

характер формулювань багатьох їхніх положень.    

Так, у правозахисному контексті найбільшу увагу привертає 

п.5: «Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в 

силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у 

зв’язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької 

та Луганської областей України». 

Між тим, у дослідженні українського Інституту світової 

політики «Досвід врегулювання конфліктів у світі. Уроки для 

України», презентованому на початку 2016 року, справедливо 

вказується: «Під амністією у міжнародній практиці розуміють 

відмову від кримінального  переслідування,  і  в  певних  

випадках,  цивільних  позовів проти особи або груп осіб за 

певні злочини, скоєні у минулому, а також анулювання раніше 

встановленої юридичної відповідальності. Це відрізняє амністію 

від помилування — офіційного рішення, що звільняє вже 

засуджену особу чи групу осіб від відбуття покарання. 

Зазвичай,  амністія  застосовується  щодо  конкретних  

правопорушень, вчинених особою або групою осіб у певний 

період і/або які пов’язані із певною подією, наприклад, 

збройним конфліктом». 



У тому ж документі зазначається, що: «у минулому були 

випадки коли посередники ООН закликали сторони конфлікту 

погодитися на широку амністію з метою припинення 

конфлікту. Однак за останні 10-15 років подібний підхід, який 

гостро критикували правозахисники, втратив підтримку серед 

вищого керівництва ООН, зокрема і через негативний досвід 

застосування широких амністій».  

Узагальнюючи міжнародний досвід, аналітики Інституту 

світової політики підсумовують: «амністія не може стосуватися 

ні злочинів проти людяності, ні воєнних злочинів. Загальне 

міжнародне право передбачає, що незалежно від місця 

вчинення злочину та громадянства злочинця,  усі  держави  

світу  зобов’язані  здійснювати  кримінальне переслідування за 

злочини проти людяності та воєнні злочини, або видавати 

підозрюваних у скоєнні цих злочинів осіб у держави, де на них 

чекає кримінальне переслідування за ці злочини. Злочини 

проти людяності та воєнні злочини не мають строків давності.» 

[11] 

У лютому 2016 року була оприлюднена доповідь Верховного 

Комісара ООН з прав людини щодо ситуації у цій сфері в 

Україні (16 листопада 2015-16 лютого 2016). Вважаючи що 

повна реалізація «Мінських домовленостей» залишається 

«єдиною реальною стратегією для досягнення мирного 

вирішення», автори документу, тим не менш, наголошують, що 

«амністія не має надаватися особам, які підозрюються, 

обвинувачуються або засуджені за воєнні злочини, злочини 

проти людяності і серйозні порушення прав людини, у тому 

числі пов’язані з питаннями гендер порушень.» [12] 



У цьому контексті заслуговує на окрему увагу думка 

українських експертів з правозахисних питань, які вважають, 

що пункт 5 «Мінських домовленостей» порушує права людини 

з точки зору принципу «невідворотності покарання», а також 

встановлює надзвичайно небезпечний у майбутньому 

прецедент безкарності. 

Таким чином, викладене дозволяє констатувати що, якби 

Україна керувалася пріоритетом прав людини, щонайменш 

п’ятий пункт «Мінських домовленостей» мав би бути 

відкинутий як неприйнятний. 

Тобто, усупереч деяким твердженням стосовно начебто 

непрактичності або навіть шкідливості використання 

інструментарію прав людини у щоденній і реальній політиці, 

саме дотримання постулату їхньої пріоритетності може 

убезпечити Україну від багатьох помилок.         

VIІІ. Узагальнення і пропозиції 

Отже, Україна повинна привчитися називати речі своїми 

іменами і перестати ховатися за «зручними» дипломатичними 

формулюваннями задля приховування вузько корпоративної 

вигоди. Можна сказати й більш відверто: європейська 

держава, основу  внутрішньої і зовнішньої політики якої 

складає примітивний культ отримання зиску рівня «купи-

продай», що часто-густо намагаються представити так званим 

«прагматизмом» чи «економізацією», у XXI сторіччі може 

викликати в міжнародному середовищі лише здивування і 

зневагу. Така держава ніколи не знайде ані вірних союзників, 

ані справжніх друзів. І цей урок, який ми ще маємо добре 

засвоїти, вже коштував нам  велику ціну. 



У цьому зв’язку, на окрему увагу заслуговує ситуація з 

правами людини в країнах СНД. Вочевидь, нова Україна, 

продовжуючи розвивати торговельно-економічні відносини з 

країнами-членами даного об’єднання, не має права ігнорувати 

ситуацію з правами людини в цих державах.  

Зокрема, з наявної інформації відомо, що, наприклад, в 

Азербайджані є проблеми з політично вмотивованими 

кримінальними справами щодо громадянських активістів, 

вольним волевиявленням, діяльністю низки неурядових 

організацій, покаранням представників влади, винних в 

різного роду переслідуваннях активістів та зловживаннями і 

навіть тортурами (погрозами тортур) проти них в тюрмах. 

Керівництво Білорусі обвинувачується у маніпуляціях 

виборчим процесом, відсутністю свободи слова та цензурі 

засобів масової інформації, арештах критиків влади і учасників 

політичних демонстрацій та протестних акцій, незадовільних 

умовах утримання арештованих і тортурах, відсутності 

незалежності судової влади, зловживанням силових структур, 

перешкоджанням діяльності неурядових організацій, 

відсутності результатів у начебто розслідуваннях справ 

опозиціонерів, зниклих на початку 2000-них тощо.  

Існують серйозні проблеми з правами людини і в інших 

країнах об’єднання, не кажучи про Росію, де взагалі у цій 

сфері останніми роками відбувається стрімкий регрес та 

виникають «нові» потворні явища, зокрема, рабство.  

Виходячи з цього, рівень і характер політичного 

співробітництва керівництва України, яке отримало доступ до 

влади лише завдяки Революції Гідності, з такими країнами має 



бути приведений у відповідність до рівня захисту прав людини 

в них. І саме це має бути покладено в головний критерій 

визначення доцільності або недоцільності проголошення такої 

країни стратегічним партнером України.       

Прикладом примітивно-спрощеного підходу притаманного 

діяльності офіційного Києва впродовж багатьох років після 

здобуття Незалежності може бути військово-технічне 

співробітництво України з іноземними державами. Адже ми, під 

різними приводами, досить часто були схильні не зважати на 

позицію наших західних партнерів при здійсненні такої 

взаємодії з так званими «проблемними» країнами. Чого ж тоді 

ми не звертаємося до них сьогодні, коли нам вкрай потрібна 

летальна зброя? Чого ж ми просимо зброю у США, Британії, 

інших західних країн, а не, приміром, в країнах Африки чи 

Близького Сходу (куди потоком йшли і продовжують йти 

українські озброєння)?             

Звичайно, торгівля зброєю не є апріорі аморальною. 

Аморальним є постачання озброєнь і відповідних матеріалів, 

якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що вони можуть 

бути використані країнами-отримувачами для підтримки 

тероризму, створення зброї масового ураження та засобів її 

доставки, придушення народних протестів або задля агресії 

проти сусідніх держав.  

Вочевидь, питання визначення головних критеріїв експорту 

Україною озброєнь, у тому числі з точки зору дотримання 

країною-отримувачем прав людини, потребуватиме окремого 

дослідження з наступними експертними висновками та 

відкритою дискусією. Можливо, для нас корисним у даному 



контексті міг би бути досвід Швеції, зокрема розроблені нею 

відповідні критерії. [13] 

Адже, як ми всі переконалися, кулуарність і закритість у сфері 

військово-технічного співробітництва несуть небезпеку 

фінансових зловживань та підривають обороноздатність та 

імідж держави.                 

Слід також значно посилити взаємодію України з 

Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), у тому числі з 

точки зору виконання рішень, що має як допомогти суттєвому 

покращанню ситуації у цій сфері в середині країни, так і 

сприяти іміджу нашої держави у світі. Тим більше, що сьогодні 

Україна фактично знаходиться на мало почесному 70 місці 

серед 102 країн у міжнародному рейтингу верховенства права 

у світі за 2015 рік (Rule of Law Around the World Index). [14]      

Потребує завершення процес ратифікації Римського статуту та 

повне залучення України до діяльності Міжнародного 

кримінального суду. 

Вбачається, що такий підхід до проблематики прав людини у 

міжнародній площині створить передумови для широкої 

взаємодії (можливо коаліційного характеру) з іншими 

демократичними країнами та впливовими міжнародними 

організаціями саме на основі спільних цінностей. А це, у свою 

чергу, безумовно сприятиме суттєвому зміцненню позицій і 

авторитету України на міжнародній арені. 

Відстоюючи незалежність України та її територіальну цілісність 

у важкій боротьбі проти путінського режиму, ми маємо 

відкрито стати на захист прав людини там, де вони 

утискаються і де влада за допомогою різного роду маніпуляцій 



і хитрої гри на почуттях національної зверхності, ксенофобії, 

нетерпимості і спеціально культивованій ненависті до 

ліберальних цінностей, прагне знищити будь-яке 

інакомислення.       

Ми повинні, не вагаючись, виявляти солідарність і ставати на 

бік тих, чиї права порушуються – дисидентів, опозиціонерів, 

активістів, незалежних засобів масової інформації, 

правозахисних організацій, національних, релігійних та інших 

меншин. І у цих питаннях не може бути компромісів, які, як 

правило, призводять до аморфності, що закінчується 

поразкою.       

Україна повинна вголос заявити про те, що людство у ХХІ 

сторіччі не може почувати себе комфортно і прогресувати, 

коли всупереч загальновизнаним правам, досить значні 

сегменти або прошарки його продовжують дискримінуватися, 

особливо за участю або під патронатом держави. Так, як про 

це свого часу заявляли учасники чисельних кампаній за 

громадянські права.              

Лише це дозволить нам вільно говорити з демократичним 

світом «однією мовою», без поки все ще відчутного 

«євразійського акценту».    

Лише так теза про те, що у війні з Росією Україна боронить не 

лише власну Незалежність, а захищає Свободу і 

Загальнолюдські Цінності звучатиме аргументовано та вагомо. 

Отже, права людини та їхній належний захист мають стати 

невід’ємною складовою зовнішньої політики нової України.  

Тобто, вона має бути побудована на фундаментально інших 

засадах. Власне, саме такий запит і сформулювало українське 



суспільство під час Революції Гідності. 
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І. Вступление 

Понятие индивидуальных прав известно в 

межгосударственных отношениях с древнейших времен (в 

частности, в формах предоставления убежища политическим 

беженцам, освобождения от юрисдикции и т.д.). Однако, лишь 

после принятия Всеобщей декларации прав человека ООН 

1948 года, оно окончательно приобрело статус правовой 

нормы и, надеемся, навсегда закрепилось в международном 

дискурсе. 

Новыми этапами или поворотными моментами в процессе 

закрепления в международной практике понятия прав 

человека, стали: процесс подготовки и подписания 

Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 года, также известного, как 

Хельсинкские договоренности, развал СССР и Югославии и 

образования новых независимых государств, 

террористические атаки 11 сентября 2001 г. и события 

«Арабской весны». 

В 1976 году, будучи вдохновленными Хельсинскими 

принципами в части уважения и защиты прав человека, 

группа украинцев создала Украинскую Хельсинскую группу. 

Несмотря на то, что бывший СССР формально был одним из 

инициаторов хельсинского процесса, почти все участники 

Украинской Хельсинской группы были со временем 

арестованы, а четверо из них - Олекса Тихий, Юрий Литвин, 

Валерий Марченко и Василий Стус - погибли в советских 

тюрьмах. Это были первые жертвы, которые украинский народ 

был вынужден принести за преданность хельсинским 



принципам. 

При этом, в 2015 году, то есть через 40 лет после завершения 

совещания в Хельсинки, можно констатировать, что по-

видимому, никогда ранее дискуссия о правах человека не 

была такой ожесточенной, как сегодня - ведь с одной стороны 

они остаются признанным барометром места и имиджа 

государств в мире, а с другой - подпадают сегодня под 

системную критику и даже попытки дискредитации со стороны 

сторонников псевдо-концепций «государственного 

суверенитета» в его авторитарной трактовке, что на самом 

деле означает неограниченное право правящей верхушки на 

всевозможные притеснения собственного народа, или так 

называемой «суверенной демократии», в ее современной 

российской версии. 

ІІ. Актуальность и цель исследования  

Вопрос прав человека является актуальным и для новой 

Украины, народ которой восстал, борясь за свои права, 

которые ущемлялись государственной криминальной 

автократией. Сегодня же этот народ противостоит агрессии 

тоталитарного путинского режима, который одновременно 

стремится подвергнуть коррозии демократические принципы и 

идеалы, деморализовать демократические правительства и 

международное сообщество. 

Сегодня граждане Украины, которые поддержали Революцию 

Достоинства, сформировали четкий запрос на внешнюю 

политику кардинально нового типа, которая должна 

отображать интересы всего общества. 

По мнению «Майдана иностранных дел», вся деятельность 



новой Украины после Революции Достоинства, в том числе ее 

внешняя политика, должна строиться на приоритете 

ценностей демократии, верховенства права, прав человека, 

развитии и укреплении гражданского общества. Это будет 

залогом ее предсказуемости, стабильности, понятности и, в 

конечном счете, успеха в достижении главной цели - 

обеспечении национальных интересов и безопасности 

Украины. 

Инициатором преобразований во внутренней и внешней 

политике Украины должно стать гражданское общество, 

обогащенное приобретенным опытом организации 

сопротивления внешней агрессии, новейших социальных 

практик и волонтерства. Именно это и обусловливает то, что 

украинское гражданское общество стало важным и 

неотъемлемым элементом функционирования новой Украины и 

противодействия Москве. 

Таким образом, целью данного исследования является 

попытка осуществить на современной теоретической базе 

анализ влияния прав человека на международные отношения 

и разработать рекомендации по концептуальному 

реформированию внешней политики Украины. 

Это исследование также должно привлечь к нам внимание (и 

возможно симпатии) со стороны лидеров, политических элит, 

экспертов, широких слоев общественности самых разных 

стран, включая как интеллектуалов, так и прагматических 

реформаторов. 

ІІІ. Современная теория 

Несмотря на определенные попытки подвергнуть девальвации 



значение прав человека, а демократию представить 

исключительно в виде перманентного хаоса, в экспертных и 

политических кругах не прекращается достаточно активная 

дискуссия относительно их статуса в международной среде. 

Так, профессор философии Магдебургского университета 

Георг Ломанн и доктор философии Высшей Берлинской школы 

искусств Штефан Госепат констатируют: «Идея прав человека, 

сформулированная в семнадцатом веке (в частности Джоном 

Локком) в традиции естественного права и провозглашённая в 

18-м веке национальным собранием (Виргинский Билль о 

правах 1776 и французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 года), лишь в 20-м веке стала при всех 

ограничениях действующим международным нормативным 

мерилом человечности. Всеобщая декларация прав человека 

ООН 1948 года превращает эту идею в действующий в 

правовом и политическом контексте критерий гражданских 

отношений людей, легитимности государств и формирования 

национальных и международных документов и отношений. 

Практическая ориентация на права человека и требование их 

соблюдения дает всем людям мира практическое осознание 

того, что они «рождены свободными и равными в своем 

достоинстве и правах», вес и влияние которого показали 

политические преобразования прошедшего двадцатого века. 

Тот факт, что в мире все большее значение приобретают 

национальные и международные, государственные и 

негосударственные организации, которые выступают против 

нарушения прав человека и выступают их соблюдение, 

доказывает их общее признание и глобальное влияние». 



Профессор философии Эрнст Тугендгат идет дальше и 

указывает, если права человека существуют универсально, 

государство, которое их не гарантирует, является 

нелегитимным. По его мнению, политическая власть в 

современное время может быть оправдана, как легитимная, 

только тогда, когда она доказывает, что в равной степени 

учитывает интересы всех. Для такой легитимации 

недостаточно одной демократии. Должна быть также 

гарантирована свобода каждому отдельному индивиду. «Если 

мы в экономическом контексте являемся мировым 

сообществом, то возникает вопрос, могут ли права человека 

быть ограниченными национальным масштабом и не следует 

считать критерием легитимности не только интересы всех 

людей определенного государства, но и всех людей вообще?» 

- ставит он вопрос среди прочего. 

Вышесказанное побуждает еще раз взглянуть на Всеобщую 

декларацию прав человека ООН, которая некоторыми 

экспертами считается нормой международного обычного 

права, а 28 статья которой указывает, что «Каждый человек 

имеет право на социальный и международный порядок, при 

котором права и свободы, изложенные в настоящей 

Декларации, могут быть полностью осуществлены.» 

Томас Погге, доктор философии Гарвардского университета, 

рассуждая на эту тему, приходит к выводу, что статья 28 

касается не только национальных, но и глобальных 

институтов: «... моральный тезис статьи 28 имплицирует 

требование, что наша глобальная система институтов должна 

быть оценена и реформирована в аспекте ее относительного 



вклада в реализацию прав человека. Эта глобальное 

требование означает, что права человека в 

институциональной сфере имеют сейчас нормативное 

значение в мировом масштабе: права человека, которыми 

наделена один человек, предусматривают не только 

моральные требования к социальным институтам ее 

собственного общества и, следовательно, моральные 

требования ко всем согражданам, но и аналогичные 

моральные требования к нашему глобальному устройству и, 

следовательно, ко всем людям вообще». 

И хотя, по его мнению, правительства развитых стран не 

должны превращаться в глобальную полицию по наблюдению 

за правами человека, они должны способствовать 

реформированию мироустройства, с тем, чтобы он 

способствовал «возникновению и стабилизации 

демократических, правовых и мирных форм управления и 

уменьшению крайней бедности и неравенства». И далее он 

объясняет почему: «Надежда, что бедные государства смогут 

самостоятельно стать демократическими и победить тяжелую 

бедность и гнет, абсолютно наивная, пока институциональный 

контекст этих стран и далее настойчиво способствует 

возникновению и утверждению жестокой и коррумпированной 

элиты.» [1] 

Все большее признание получает тезис о естественной связи 

между соблюдением прав человека и социально-

экономическим развитием. В частности, профессор 

политических наук Университета Денвера Джек Доннели 

считает: «Демократия, развитие и права человека имеют 



важное концептуальное и практическую родство. Очевидное 

то, что международные нормы по правам человека требуют 

демократического управления. В статье 21 Всеобщей 

декларации утверждается, что «воля народа должна быть 

почвой власти правительства». Хотя демократия и не 

обязательна для развития, особенно на коротком и среднем 

временном промежутке, она может ограничивать хищнические 

злоупотребления (misrule), которые это развитие замедляют. 

Кроме того, гражданские и политические права, обеспечивая 

отчетность и прозрачность, могут помочь направлению 

экономического роста преимущественно к национальному 

развитию, чем к личному обогащению. Перераспределения, 

которых требуют экономические и социальные права, также 

имеют целью гарантировать распространение благосостояния 

скорее во всем обществе, чем его концентрацию в руках 

маленькой элиты. С другой стороны, те, которые живут на 

меже экономического выживания или лишены какой-либо 

реальной надежды на лучшую жизнь их детей, гораздо менее 

склонны учитывать права и интересы других». 

«На протяжении веков множество людей боролись и страдали 

за демократию и развитие. Однако обычно они видели в них 

не цель, а средство к достойной жизни. Современное 

международное сообщество определило эту достойную жизнь 

существенным образом в критериях уважения к 

международно-признанным правам человека» - заключает 

Джек Доннели. [2] 

IV. Некоторые общие выводы 

Сегодня общечеловеческие или, как их еще часто называют, 



универсальные ценности, являются базовыми элементами 

стратегий и концепций национальной безопасности и внешней 

политики ряда стран демократического мира, в частности 

США, Канады, Швеции, Нидерландов, Австрии и многих 

других. 

Одно из самых дружественных к Украине государств, Канада, 

определяет права человека в качестве основной 

составляющей внешней политики потому, что ее граждане 

ожидают от своей страны именно такого лидерства; канадцы 

признают, что их интересы могут быть реализованы 

наилучшим образом именно в рамках стабильной правовой 

международной системы; ведь Устав ООН и международное 

право накладывают соответствующие взаимные обязательства 

на всех членов мирового сообщества по защите прав 

человека. [3] 

Общепризнанно, что страны, где существует уважение к 

правам человека, являются не только экономически 

развитыми, но и придерживаются определенных, общих 

правил международного поведения. Возможные нарушения в 

этой сфере, благодаря свободе средств массовой информации 

(которые могут быть эффективными исключительно в рамках 

открытого правового демократического общества), 

немедленно получают огласку и осуждаются, что вызывает 

соответствующую коррекцию курса. 

И наоборот - авторитарные режимы, где ограничения прав 

является системной политикой и практикой, а 

общепризнанные гражданские свободы считаются главной 

угрозой «внутреннему устройству и безопасности», склонны к 



проведению агрессивной внешней политики на фоне 

неизбежной внутренней деградации. 

Кроме этого, если мы признаем, что все люди равны и имеют 

одинаковые права (а именно это определено в упомянутой 

выше Декларации ООН), то, уважая исторические, 

региональные, культурные и религиозные особенности, мы 

должны делать ударение на их (правах человека) безусловно 

универсальном характере и отвергать утверждения о якобы 

существовании евразийских, латиноамериканских, 

православных, исламских и других возможных их версий. 

Между прочим, даже в практическом смысле, исходя из 

необходимости нахождения эффективной роли украинской 

дипломатии в условиях отражения внешней агрессии и 

противодействия Российской Федерации, выраженный в 

предыдущем абзаце тезис, могла бы стать центральным в 

возможной стратегии деятельности Украины в Организации 

Объединенных Наций. 

Можно провести и другую параллель: государства, 

пользующиеся преимуществами международного торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества, которые, 

как известно, осуществляется в соответствии с 

универсальными, общепризнанными, общепринятыми и 

понятными правилами, также должны неукоснительно 

соблюдать и уважать взятые на себя обязательства в области 

прав человека. 

Именно такой должна быть логика и содержание Целей 

развития тысячелетия (Millennium Goals), чем уже так долго 

занимается ООН. И именно такой подход позволил бы снять 



основные препятствия на пути борьбы с голодом, бедностью, 

неравенством, обеспечением всеобщего образования, 

гендерного равенства, сокращением детской смертности, 

преодолением опасных заболеваний и даже сохранением 

окружающей среды. Любой объективный эксперт легко придет 

к выводу о том, что без безусловного соблюдения прав 

человека не бывает демократии, а без демократии не бывает 

устойчивого развития. 

В противном случае (особенно, когда речь идет о серьезных, 

многочисленных и системных нарушениях), международное 

сообщество должно без колебаний принимать 

соответствующие репрессалии, а именно - прекращать или 

приостанавливать участие таких стран в многостороннем 

финансово-экономическом сотрудничестве. 

Более того, такие страны должны быть лишены доступа к 

современным технологиям и научным разработкам, которые, 

как правило, используются их руководством для создания 

наступательного оружия. Развитием этого должен стать и 

жесткий, всеобщий запрет международного сообщества на 

поставки странам с антидемократическими режимами любых 

военных товаров, технологий, техники и вооружений. 

Есть основания полагать, что указанные меры, а также 

создание открытого международного «черного списка стран, 

пренебрегающих своими обязательствами в области прав 

человека», резко уменьшат количество сторонников и 

адвокатов разного рода авторитарных режимов, которые 

пользуясь временными кризисными тенденциями в 

либерально-демократическом мире, не только пытаются 



укрепить собственные структуры контроля над всеми 

сторонами жизнедеятельности населения, но и навязать их 

другим сообществам. 

В условиях отсутствия (даже планов по созданию) глобальной 

структуры с полномочиями и возможностями международной 

имплементации прав человека, такой «черный список» мог бы 

стать определенным нравственным индикатором и 

своеобразным руководством для действий государств в этой 

сфере. 

Ведь, исходя из кровавых уроков ХХ столетия, 

цивилизованное человечество наконец должно осознать, что 

равнодушие или терпимость к агрессивному варварству, какие 

бы идеологические ширмы оно не использовало, в конце 

концов оборачиваются огромными жертвами для него самого.                  

V. Деятельность Украины на международной арене в сфере прав человека 

Считается, что международное сотрудничество в сфере 

поощрения и защиты прав человека является одним из 

приоритетных направлений внешней политики Украины. Как 

отмечает отечественное Министерство иностранных дел в 

данной области Украина сотрудничает с правозащитными 

органами системы ООН, прежде всего с Советом ООН по 

правам человека и Управлением Верховного комиссара ООН 

по правам человека, а также Советом Европы и Организацией 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отмечается, что целью такого сотрудничества является 

участие в совершенствовании международных стандартов и 

механизмов в области прав человека, внедрение этих 

стандартов в национальное законодательство, 



систематическое представление и защита национальных 

докладов о выполнении Украиной международных 

обязательств в области прав человека, организация визитов 

представителей международных организаций, 

осуществляющих мониторинг за соблюдением прав человека в 

различных странах мира. 

На странице МИД в Интернете сообщается, что оно также 

сотрудничает с соответствующими органами Европейского 

Союза с целью содействия совершенствованию правовой и 

институциональной инфраструктуры государства, а также 

развитию гражданского общества для достижения 

«копенгагенских критериев», касающихся соблюдения прав 

человека и основных свобод и функционирования 

национальных институтов в соответствии с принципом 

верховенства права. 

Отмечается, что МИД осуществляет общий надзор за 

выполнением международных договоров, стороной которых 

является Украина, и решений международных организаций в 

области защиты прав человека. 

Официальный Киев отмечает, что Украина придает важное 

значение работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), 

рассматривая его деятельность как важный вклад в 

укрепление международной стабильности и безопасности, и 

распространение демократических стандартов в мире. 

Попутно сообщается, что исходя из своей последовательной 

позиции о необходимости обеспечения прав человека во всем 

мире и укрепления роли ООН в международной 

правозащитной системе, Украинское государство было 



сторонником создания СПЧ ООН, а также активным 

участником разработки основ его функционирования.  

Как отмечает отечественное внешнеполитическое ведомство, 

заметной инициативой Украины является резолюция СПЧ 

“Роль превенции в поощрении и защите прав человека”, 

которую наше государство последовательно продвигает в 

Совете, начиная с 2010 года. Последняя редакция резолюции 

- 24/16, как и предыдущие 14/5 (июнь 2010) и 18/13 

(сентябрь 2011) - была принята консенсусом в ходе 24-й 

сессии СПЧ (сентябрь 2013). Этот документ направлен на 

создание условий для выработки согласованных подходов 

международного сообщества к определению содержания 

превенции в области прав человека, а также направлений ее 

практической имплементации. 

На Михайловской площади отмечают, что агрессия РФ против 

Украины и оккупация Крыма не осталась без реакции СПЧ. 

Одобренная на 26-й сессии Совета (10-27 июня 2014 года) и 

инициированная нашей страной резолюция «Сотрудничество и 

помощь Украине в области прав человека» подчеркивает 

необходимость обеспечения в Автономной Республике Крым и 

г. Севастополь прав человека относительно гражданства, вида 

на жительство, трудовых прав, имущественных и земельных 

прав, доступа к здравоохранению и образованию, мирных 

собраний, свободы выражения мнений, ассоциаций, религии и 

убеждений, а также содержит призыв немедленно прекратить 

дискриминацию и преследования, в том числе в отношении 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и 

коренным народам. 



Рассматривая Универсальный периодический обзор (УПО) как 

механизм, способный существенно повлиять на состояние 

обеспечения прав человека в мире, Украина также тесно 

сотрудничает с ним. В частности, с 15 марта 2014 в Украине 

работает Мониторинговая миссия ООН по правам человека 

(ММПЛ), деятельность которой распространяется на всю 

территорию Украины, с особым акцентом на ситуации в юго-

восточных областях и Автономной Республике Крым. По 

состоянию на август 2015 года Миссия подготовила десять 

докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека в 

Украине и общий доклад Верховного комиссара 27-й сессии 

Совета ООН по правам человека. [4] 

Кроме вышеуказанного, тематика защиты прав человека 

озвучивается Министерством иностранных дел 

преимущественно в отчетах о консульской работу в рубрике 

«обеспечением прав и законных интересов всех граждан 

Украины за рубежом». 

Однако, отмечая довольно активную деятельность Украины на 

данном направлении, следует констатировать, что она, 

возможно пока еще, не привела ни к существенным сдвигам в 

этой области внутри страны, ни способствовала утверждению 

статуса нашей страны как поборника прав человека на 

международной арене.    

VI. Актуальные рекомендации для Украины  

Положительным сдвигом в плане переоценки значения 

тематики прав человека для практической деятельности 

отечественного внешнеполитического ведомства является то, 



что Министерство иностранных дел Украины с 2014 года стало 

не только возмущаться притеснениями прав украинцев в 

России, но и изучать и критиковать ситуацию, связанную с 

ограничением прав человека в РФ, в целом. [5] 

Вместе с тем, такой подход к выбору объекта исследования 

делает внешнюю политику Украины уязвимой для критики 

относительно избирательности и двойных стандартов: как 

замечая нарушения определенных прав человека в РФ или на 

временно оккупированной территории в Крыму, Украина не 

видит существование смертной казни и политических узников 

в Беларуси или игнорирование прав на свободу совести или 

высказываний и гонения на оппозицию, скажем, в 

Азербайджане или Казахстане? Названные страны являются 

не просто традиционными партнерами Украины, но и 

стратегическими партнерами, что обязывает к высокой 

динамике политического диалога, общности в восприятии 

основных проблем международной политики, перспектив 

развития и видении будущего. Каким образом Украина 

умудряется одновременно иметь стратегические отношения со 

странами, которые являются образцовыми с точки зрения 

ситуации с правами человека, и теми, которые только 

прикрываются этими понятиями как красивой политической 

ширмой? 

С целью корректировки такой ситуации, представляется 

целесообразным, чтобы дипломатические представительства 

Украины в обязательном порядке включали в свои отчеты о 

работе отдельный раздел о ситуации с правами человека в 

стране пребывания и странах ответственности. Такие отчеты 



должны быть ориентировочно структурированы по критериям 

соблюдения политических и социальных прав, свободы 

средств массовой информации и свободного доступа к ним, 

условий деятельности неправительственных организаций, 

возможности реализации прав на мирные собрания, 

свободные выборы и справедливый суд, отсутствия или 

наличия дискриминации по любым признакам и тому 

подобное. Излишне объяснять, что эта часть работы 

внешнеполитического ведомства должна иметь публичную 

составляющую. 

Это также обяжет украинских дипломатов устанавливать и 

поддерживать контакты не только с официальными лицами, но 

и представителями оппозиционных кругов либерально-

демократического спектра, группами или сообществами, 

которые испытывают разного рода притеснения, 

неправительственными организациями. Такое направление 

работы должно быть определено как приоритетное, и, 

соответственно, обеспечено надлежащими организационными, 

кадровыми ресурсами и финансированием. 

Целесообразность вышеупомянутого может подтвердить и 

один из авторов данного исследования, который, работая 

советником в посольстве Украины в Республике Кения, во 

исполнение поручений Министерства иностранных дел, в 

2008-2012 годах осуществлял обзор ситуации в области прав 

человека в Руанде, Бурунди, Малави, Сомали. 

На основании этих отчетов МИД Украины, в составе которого 

представляется целесообразным создание отдельного 

структурного подразделения по правам человека, могло бы на 



постоянной основе готовить соответствующие открытые 

ежегодные обзоры (обязательно включая ситуацию с правами 

человека в оккупированном Крыму и нарушениями прав 

граждан Украины в зоне конфликта на Востоке вместе с  

политическими, экономическими, гуманитарными и т.д.) и, в 

случае необходимости, продуктивно использовать эту 

информацию как в двустороннем, так и в многостороннем 

форматах. 

Такое структурное подразделение - очевидно отдельное 

Управление по правам человека - должно также в тесном 

взаимодействии с другими органами государственной власти, 

готовить содержательные периодические отчеты о 

выполнении Украиной международных конвенций по правам 

человека, участником которых является наша страна. 

Соответствующая деятельность Украины должна базироваться 

на концепции защиты прав человека в более широком 

контексте - содействии демократическим выборам, свободному 

волеизъявлению, реформам, недопущению дискриминации, 

развитию гражданского общества. 

Очевидно, исходя из имеющихся возможностей и ресурсов, 

следует разработать собственное видение географических и 

тематических приоритетов нашей страны в правозащитной 

сфере. В частности, целесообразным представляется 

сконцентрироваться на регионе СНГ и защите прав 

диссидентов в соответствующих странах. 

Необходимость применения этого принципа продиктована не 

только общетеоретическими соображениями о значении и 

роли прав человека для обеспечения устойчивого развития, 



но и определенными моральными мотивами. Страна 

Революции Достоинства должна сделать идеалы этой 

революции своей «мягкой силой». Такой способ сохранит и 

почтит память о жертвах революции. 

Среди практических причин применения данного подхода 

стоит отметить то, что авторитарные режимы, которые 

откровенно пренебрегают основными правами, свободами и 

принципами верховенства права, несут главную угрозу как 

гражданам Украины, так и национальной безопасности своего 

государства и окружающих стран. В этом нас ежедневно 

убеждает пример соседней России. 

И именно на это, среди прочего, и направлена Национальная 

стратегия в области прав человека, утвержденная Указом 

Президента Украины от 25 августа 2015 года, №501 / 2015, в 

которой записано, что «В сотрудничестве с другими 

государствами Украина применяет подход, основанный на 

правах и свободах человека и развивает двусторонние 

отношения с учетом международных обязательств в указанной 

сфере». [6] 

Мы также должны исходить из того, что Россия в начале 2000 

годов отказалась от общих с Европой ценностей и начала 

выстраивать свой собственный цивилизационной проект 

изоляционистского характера, что наряду с существованием 

евразийского авторитарного пояса означает, что Украина 

оказалась на межцивилизационной границе. Уже после 

революции Достоинства в Украине, в Москве, на официальном 

уровне, начали фактически называть общечеловеческие 

ценности евроатлантическими и даже заявили о готовности 



создать собственную систему ценностей. [7] 

А это, соответственно, содержит как дополнительные 

возможности для идеологической экспансии в регионе, так и 

дополнительные вызовы, в том числе, в сфере безопасности. 

Известно, что Россией активно продвигается концепция 

«недопущения экспорта демократии» и противодействия 

«цветным революциям». В частности, по имеющейся 

информации, с 2014 года Военная Академия Генерального 

штаба Российской Федерации по заказу Министерства 

обороны России занимается соответствующими 

методологическими разработками. [8]. 

В феврале 2016 года стало известно, что российские военные 

теоретики планируют разработать собственную концепцию 

«мягкой силы», которая будет противодействовать «цветным 

революциям» методами «гибридной войны». [9]. И, вероятно, 

это «противодействие» они планируют организовывать в том 

числе на территории нашего государства, ведь российская 

правящая верхушка всерьез считает, что за так называемой 

«спецоперацией Запада по дестабилизации Украины», в 

действительности, скрываются попытки реализации западной 

стратегии по ослаблению России. 

На международной арене Кремль настойчиво пытается 

навязать мировому сообществу собственные идеи, 

заключающиеся в противопоставлении прав человека так 

называемому «суверенному равенству государств», что 

сопровождается  циничными обвинениями и разного рода 

инсинуациями в адрес нашего государства. [10] 

В этом контексте, очевидно именно новой Украине следует 



представить на рассмотрение мирового сообщества 

собственные альтернативные идеи. Речь идет о 

концептуальных подходах, которые базировались бы на 

новейших теоретических разработках, в том числе в сфере 

прав человека, и стали бы определенным идеологическим 

ориентиром для народов, стремящихся не к так называемой 

«стабильности», которая по сути является прикрытием 

различных форм авторитаризма, а к действительно 

свободному развитию во всех сферах. 

VIІ. Права человека и «Минские договоренности» 

12 февраля 2015 года в Минске были подписаны документы, 

которые впоследствии получили название «Минск - 2». 

Оставляя за рамками данной публикации политическое 

значение и юридический статус данных документов, нельзя не 

обратить внимание на противоречивый характер 

формулировок многих их положений. 

Так, в правозащитном контексте наибольшее внимание 

вызывает п.5: “Обеспечить помилование и амнистию путем 

введения в силу закона, запрещающего преследование и 

наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». 

Между тем, в исследовании украинского Института мировой 

политики «Опыт урегулирования конфликтов в мире. Уроки 

для Украины», представленном в начале 2016 года, 

справедливо указывается: «Под амнистией в международной 

практике понимается отказ от уголовного преследования, и в 

определенных случаях, гражданских исков против личности 

или групп лиц за определенные преступления, совершенные в 



прошлом, а также аннулирования ранее установленной 

юридической ответственности. Это отличает амнистию от 

помилования - официального решения, которое освобождает 

уже осужденное лицо или группу лиц от отбывания наказания. 

Обычно, амнистия применяется в отношении конкретных 

правонарушений, совершенных лицом или группой лиц в 

определенный период и/или связанные с определенным 

событием, например, вооруженным конфликтом». 

В том же документе отмечается, что «в прошлом были случаи, 

когда посредники ООН призывали стороны конфликта 

согласиться на широкую амнистию с целью прекращения 

конфликта. Однако за последние 10-15 лет подобный подход, 

который остро критиковали правозащитники, утратил  

поддержку среди высшего руководства ООН, в том числе и в 

связи с негативным опытом применения широких амнистий». 

Обобщая международный опыт, аналитики Института мировой 

политики заключают: «амнистия не может касаться ни 

преступлений против человечности, ни военных 

преступлений. Общее международное право предусматривает, 

что независимо от места совершения преступления и 

гражданства преступника, все государства мира обязаны 

осуществлять уголовное преследование за преступления 

против человечности и военные преступления или выдавать 

подозреваемых в совершении этих преступлений лиц в 

государства, где их ждет уголовное преследование за эти 

преступления. Преступления против человечности и военные 

преступления не имеют срока давности».[11] 

В феврале 2016 был обнародован доклад Верховного 



Комиссара ООН по правам человека о ситуации в этой сфере в 

Украине (16 ноября 2015-16 февраля 2016). Считая, что 

полная реализация «Минских договоренностей» остается 

«единственной реальной стратегией для достижения мирного 

решения» авторы документа тем не менее отмечают, что 

«амнистия не должна предоставляться лицам, которые 

подозреваются, обвиняются или осуждены за военные 

преступления, преступления против человечности и серьезные 

нарушения прав человека, в том числе связанные с вопросами 

гендерных нарушений».[12] 

В этом контексте заслуживает отдельного внимания мнение 

украинских экспертов по правозащитным вопросам, которые 

считают, что пункт 5 «Минских договоренностей» нарушает 

права человека с точки зрения принципа «неотвратимости 

наказания», а также устанавливает чрезвычайно опасный в 

будущем прецедент безнаказанности. 

Таким образом, изложенное позволяет констатировать, что, 

если бы Украина руководствовалась приоритетом прав 

человека, как минимум пятый пункт «Минских 

договоренностей» должен был быть отвергнут как 

неприемлемый. 

То есть, вопреки некоторым утверждениям о якобы 

непрактичности или даже вредности использования 

инструментария прав человека в ежедневной и реальной 

политике, именно соблюдение постулата их приоритетности 

может обезопасить Украину от многих ошибок. 

VIІІ. Обобщения и предложения  

Итак, Украина должна приучиться называть вещи своими 



именами и перестать прятаться за якобы «удобными» 

дипломатическими формулировками для сокрытия узко 

корпоративной выгоды. Можно сказать и более откровенно: 

европейское государство, основу внутренней и внешней 

политики которой составляет примитивный культ получения 

выгоды уровня «купи-продай», который часто пытаются 

представить так называемым «прагматизмом» или 

«экономизацией», в XXI веке может вызвать в международной 

среде лишь недоумение и презрение. Такое государство 

никогда не найдет ни верных союзников, ни настоящих 

друзей. И этот урок, который нам еще предстоит хорошо 

усвоить, уже дорого нам обошелся. 

В этой связи, отдельного внимания заслуживает ситуация с 

правами человека в странах СНГ. Очевидно, новая Украина, 

продолжая развивать торгово-экономические отношения со 

странами-членами данного объединения, не имеет права 

игнорировать ситуацию с правами человека в этих 

государствах. 

В частности, по имеющейся информации, в Азербайджане есть 

проблемы с политически мотивированными уголовными 

делами в отношении гражданских активистов, свободным 

волеизъявлением, деятельностью ряда неправительственных 

организаций, наказанием представителей власти, виновных в 

разного рода преследованиях активистов и злоупотреблениях 

и даже пытках (угроз пыток) против них в тюрьмах. 

Руководство Беларуси обвиняется в манипуляциях 

избирательным процессом, отсутствии свободы слова и 

цензуре средств массовой информации, арестах критиков 



власти и участников политических демонстраций и акций 

протеста, неудовлетворительных условиях содержания 

арестованных и пытках, отсутствии независимости судебной 

власти, злоупотреблениях силовых структур, препятствии 

деятельности неправительственных организаций, отсутствии 

результатов в якобы расследованиях дел оппозиционеров, 

исчезнувших в начале 2000-х годов. 

Существуют серьезные проблемы с правами человека и в 

других странах этого объединения, не говоря уже о России, 

где в этой сфере в последние годы вообще происходит 

стремительный регресс и возникают «новые» уродливые 

явления, в частности, рабство. 

Исходя из этого, уровень и характер политического 

сотрудничества руководства Украины, которое получило 

доступ к власти только лишь благодаря Революции 

Достоинства, с этими странами должен быть приведен в 

соответствие с уровнем защиты прав человека в них. И 

именно это должно быть положено в главный критерий 

определения целесообразности или нецелесообразности 

провозглашения такой страны стратегическим партнером 

Украины. 

Примером примитивно упрощенного подхода, присущего 

деятельности официального Киева на протяжении многих лет 

после обретения независимости, может быть военно-

техническое сотрудничество Украины с иностранными 

государствами. Ведь мы под разными предлогами зачастую 

были склонны не считаться с позицией наших западных 

партнеров при осуществлении такого взаимодействия с так 



называемыми «проблемными» странами. Почему же тогда мы 

не обращаемся к ним сегодня, когда нам очень нужно 

летальное оружие? Почему мы просим оружие в США, 

Великобритании и других западных странах, а не, например, в 

странах Африки или Ближнего Востока (куда потоком шли и 

продолжают идти украинские вооружения)? 

Естественно, торговля оружием не является априори 

аморальной. Аморальными являются поставки вооружений и 

соответствующих материалов, если существуют обоснованные 

основания полагать, что они могут быть использованы 

странами-получателями для поддержки терроризма, создания 

оружия массового поражения и средств его доставки, 

подавления народных протестов или для агрессии против 

соседних государств. 

Очевидно, вопрос определения главных критериев экспорта 

Украиной вооружений, в том числе с точки зрения соблюдения 

страной-получателем прав человека, потребует отдельного 

исследования, необходимых экспертных заключений и 

открытой дискуссии. Возможно, для нас полезным в данном 

контексте мог бы быть опыт Швеции, в частности 

разработанные ею, соответствующие критерии. [13] 

Ведь, как мы все убедились, кулуарность и закрытость в 

сфере военно-технического сотрудничества несут опасность 

финансовых злоупотреблений и подрывают 

обороноспособность и имидж государства. 

Следует также значительно усилить взаимодействие Украины 

с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе 

с точки зрения выполнения решений, что должно как помочь 



существенному улучшению ситуации в этой сфере внутри 

страны, так и способствовать улучшению имиджа нашего 

государства в мире. Тем более, что сегодня Украина 

фактически находится на малопочетном 70 месте среди 102 

стран в международном рейтинге верховенства права в мире 

2015 года (Rule of Law Around the World Index). [14] 

Требует также завершения процесс ратификации Римского 

Статута и привлечение Украины к деятельности 

Международного уголовного суда. 

Представляется, что такой подход к проблематике прав 

человека в международной плоскости создаст предпосылки 

для широкого взаимодействия (возможно коалиционного 

характера) с другими демократическими странами и 

влиятельными международными организациями именно на 

основе общих ценностей. А это, в свою очередь, безусловно 

будет способствовать существенному укреплению позиций и 

авторитета Украины на международной арене. 

Отстаивая независимость Украины и ее территориальную 

целостность в тяжелой борьбе против путинского режима, мы 

должны открыто стать на защиту прав человека там, где они 

ущемляются, и где власть с помощью разного рода 

манипуляций и хитрой игры на чувствах национального 

превосходства, ксенофобии, нетерпимости и специально 

культивируемой ненависти к либеральным ценностям, 

стремится уничтожить любое инакомыслие. 

Мы должны без колебаний проявлять солидарность и 

принимать сторону тех, чьи права нарушаются - диссидентов, 

оппозиционеров, активистов, независимых средств массовой 



информации, правозащитных организаций, национальных, 

религиозных и других меньшинств. И в этих вопросах не 

может быть компромиссов, которые, как правило, приводят к 

аморфности, что ведет к поражению. 

Украина должна вслух заявить о том, что человечество в XXI 

веке не может чувствовать себя комфортно и прогрессировать, 

когда вопреки общепризнанным правам, довольно 

значительные сегменты или слои его продолжают 

дискриминироваться, особенно с участием или под патронатом 

государства. Так, как об этом в свое время заявляли 

участники многочисленных кампаний за гражданские права. 

Только это позволит нам свободно говорить с 

демократическим миром «на одном языке», без пока все еще 

ощутимого «евразийского акцента». 

Только так тезис о том, что в войне с Россией Украина 

защищает не только свою независимость, а также - свободу и 

общечеловеческие ценности, будет звучать аргументировано и 

весомо. 

Таким образом, права человека и их надлежащая защита, 

должны стать неотъемлемой составляющей внешней политики 

новой Украины. Другими словами, она должна быть построена 

на фундаментально иных принципах. Собственно, именно 

такой запрос и сформулировало украинское общество во 

время Революции Достоинства. 
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I. Introduction 

The concept of individual rights has been present in international 

relations for ages, whether in the form of providing political 

asylum, jurisdiction waiver or other. However, only after the 

adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the UN 

in 1948, it has finally acquired the status of a legal norm that wil l 

hopefully remain in the international discourse for good. 

Over the years, the institutionalization of human rights in 

international practice has undergone a considerable evolution 

with such major turning points as the 1975 Final Act of the 

Conference on Security and Cooperation in Europe, also known as 

the Helsinki Agreement, the collapse of the Soviet Union and 

Yugoslavia and the subsequent formation of the new independent 

states, the terrorist attacks of the September 11, 2001 and the 

events of the “Arab Spring”. 

In 1976, inspired by the Helsinki principles of respect and 

protection of human rights, a group of Ukrainians created the 

Ukrainian Helsinki Group. Although formally the USSR was one of 

the initiators of the Helsinki process, almost all members of the 

Ukrainian Helsinki Group were eventually arrested and four of 

them - Olexa Tykhyi, Yurii Lytvyn, Valeriy Marchenko and Vasyl 

Stus - died in Soviet prisons. These were the first sacrifices the 

Ukrainian nation had to make for its devotion to the Helsinki 

principles. 

However, it is quite obvious that never before has the discussion 

on human rights been as fierce, as it is today, in 2015, forty 

years since the Helsinki meeting.  And one can argue that never 

before so much has been at stake – while respect to human 



rights remains an internationally acknowledged barometer of the 

country’s role and image in the world, at the same time, the 

principles of their application are widely criticized. In fact, we now 

see the attempts to discredit the very idea of the universal 

human rights by the supporters of such pseudo-concepts as the 

authoritarian version of the “state sovereignty” or the “sovereign 

democracy” that in reality, simply mean the right of the ruling 

elite to unrestricted oppression of their own people. 

II. The Relevance and Purpose of the Study 

The human rights issue is also crucial for the new Ukraine, whose 

people recently rose to fight for their rights that had been 

trampled on by the criminal state autocracy. These people are 

now fighting the aggression of the autocratic Putin’s regime that 

seeks to corrode democratic principles and ideals and demoralize 

democratic governments and the international community. 

Having supported the Revolution of Dignity, today, the citizens of 

Ukraine have articulated a clear social demand for a foreign policy 

of a fundamentally new type – the one that reflects public 

interest. 

The Maidan of Foreign Affairs strongly believes that after the 

Revolution of Dignity, all activity of the new Ukraine, including its 

foreign policy, has to be based on the priority of the values of 

democracy, rule of law, human rights and the development and 

strengthening of the civil society. That would guarantee its 

predictability, stability, clarity, and ultimately, its success in 

achieving the main goal -- ensuring the national interests and 

security of Ukraine. 

And clearly, it is the Ukrainian civil society enriched by its 



experience of resisting the external aggression, implementing 

new social practices and volunteering, that should become the 

initiator and the driving force of the changes in Ukraine’s 

domestic and foreign policy. After all, it’s precisely its recent 

accomplishments, that have made the civil society a critically 

important integral part of countering Moscow’s aggression and 

the overall functioning of the new Ukraine. 

Thus, the purpose of this paper is to analyze the impact of human 

rights on the international relations and develop 

recommendations as to the conceptual reforming of Ukraine’s 

foreign policy. The study also attempts to attract attention (and 

possibly, disposition) to Ukraine by the leaders, political elites, 

experts and general public of various countries, including both 

researchers and practitioners. 

III. The Modern Theory 

Despite certain attempts to devalue the importance of human 

rights and present democracy as perpetual chaos, actually, there 

has been an ongoing discussion in the expert and political circles 

about their status in the international arena. 

For instance, George Lohmann , professor of philosophy at the 

University of Magdeburg and  Dr. Stefan Gosepath of the Berlin 

School of Art state that: “The idea of human rights articulated in 

the tradition of natural law in the seventeenth century -- by John 

Locke, among others -- and declared by the national assemblies 

in the 18th century (the 1776 Bill of  Rights and the 1789 French 

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789), only 

in the 20th century became, despite all its limitations, a 

compulsory international regulatory measure of humanity. The 



1948 Universal Declaration of Human Rights by the UN 

transforms that idea into an effective legal and political criterion 

of civil relations between people, legitimacy of states and 

formation of the national and international documents and 

relationships. The practical focus on human rights and the 

requirement to observe them gave all people of the world a 

practical realization that they were “born free and equal in dignity 

and rights,” the importance of which has been proven by the 

political transformations of the twentieth century. The fact that 

national and international, government and non-governmental 

organizations that oppose human rights abuses and advocate 

their compliance gain more weight in the world, proves their 

global impact and recognition.” 

Professor of philosophy Ernst Tugendhat goes further and 

suggests that if human rights are universal, a state that does not 

guarantee them is therefore, illegitimate. In his view, nowadays, 

political power can be justified as legitimate only if it practically 

proves that it equally takes into account the interests of all 

members of the society. In other words, for the legitimization of 

power democracy alone is not sufficient if the freedom of each 

individual is not guaranteed as well.  He poses a question: “If 

economically we are a global community, why should then the 

human rights be limited to the national scale only? Shouldn’t the 

interests of all people and not just of the people of a certain 

state, be a criterion of legitimacy?” 

The above prompts another look at the UN Universal Declaration 

of Human Rights that some experts consider to be the norm of 

the customary international law.  Article 28 reads that “Everyone 



has the right to social and international order in which the rights 

and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.” 

Dr. Thomas Pogge of Harvard University concludes that Article 28 

applies not only to the national but also, to the global 

institutions: “... the moral thesis of Article 28 implies the 

requirement that our global system of institutions should be 

assessed and reformed in terms of its relative contribution to the 

realization of human rights. This global requirement means that 

institutionally human rights now have a normative value on a 

global scale: the human rights granted to one person envision not 

only the moral requirements from the social institutions of his 

own society and therefore, the moral requirements from all its 

citizens, but also, the same moral requirements from our global 

order and therefore, from all people, in general. “ 

In his opinion, although the governments of the developed 

countries should not turn into a global police of human rights, 

they must promote the reform of the world order that would 

contribute to “the emergence and stabilization of democratic, 

legal and peaceful forms of governance and reduction of extreme 

poverty and inequality.” And then he explains why: “The hope 

that poorer states can become democracies and defeat poverty 

and cruel oppression on their own is totally naïve, as long as the 

institutional context of these countries continues to aggressively 

promote the emergence and establishment of brutal and corrupt 

elites.” [1] 

The thesis about the natural connection between human rights 

and socio-economic development gets more and more recognition 

lately. In particular, the University of Denver’s professor of 



political science, Jack Donnelly, believes that: “Democracy, 

development and human rights have important conceptual and 

practical relationship. The most obvious fact is that international 

norms of human rights require democratic governance. Article 21 

of the Universal Declaration states that “the will of the people 

shall be the basis of the authority of government.” And although 

democracy is not mandatory for development, especially in the 

short and medium term it may limit the predatory misrule that 

slows development. Besides, by ensuring accountability and 

transparency, the civil and political rights can help channel 

growth to national development, rather than personal gain. 

Redistributions required by the economic and social rights should 

also ensure well-being spread throughout the society, rather than 

its concentration in the hands of the miniscule elite. At the same 

time, those who live on the economic verge or are devoid of any 

real hope for better lives for their children, are much less inclined 

to consider the rights and interests of others.” 

“Over the centuries, countless people suffered and fought for 

democracy and development. But usually they saw them not as a 

goal, but as a means of achieving a decent life. Modern global 

community has identified that decent life largely in terms of 

respect for the internationally recognized human rights “-- sums 

up Dr. Donnelly. [2] 

IV. General Conclusions 

Today the universal human values are the fundamental elements 

of the national security and foreign policy strategies and concepts 

of a number of democratic states, including the USA, Canada, 

Sweden, the Netherlands, Austria and many others. 



For instance, one of the most favorably disposed to Ukraine 

countries, Canada, defines human rights as the main component 

of its foreign policy because its citizens expect just that kind of 

leadership from its state. Canadians recognize that their interests 

can be best implemented within a stable international legal 

system -- the UN Charter and international law impose mutual 

obligations on all members of the international community to 

protect human rights. [3] 

It is universally recognized that countries that respect human 

rights within their society are not only economically advanced but 

also, follow certain common rules of international behavior. And 

due to the freedom of media that not incidentally can be effective 

only in an open democratic society with the rule of law, possible 

violations in that area immediately become widely publicized and 

condemned, which leads to the appropriate corrections to the 

course. 

And vice versa – authoritarian regimes where human rights 

restrictions are part of the systemic policies and practices and 

where civil liberties are generally considered the main threat to 

the “internal order and security” are prone to aggressive foreign 

policy against the backdrop of the imminent internal degradation. 

In addition, if we recognize that all people are equal and have the 

same rights, as defined by the above-mentioned UN Declaration, 

then, while respecting the historical, regional, cultural and 

religious differences, we must insist that human rights are 

undoubtedly universal in their core and reject any claims 

regarding the existence of their Eurasian, Latin, Orthodox, Islamic 

or any other possible versions. 



Incidentally, considering that Ukrainian diplomacy is in dire need 

to find an effective role for itself in terms of repelling the foreign 

aggression and combating the Russian Federation, the above 

thesis could be central to Ukraine’s possible strategy at the 

United Nations. 

Also, one can draw another parallel -- the states who enjoy the 

benefits of international trade and economic and investment 

cooperation that as everyone knows, work along the universally 

recognized, generally accepted and clear rules, must also strictly 

respect and adhere to their obligations in the field of human 

rights. 

It seems that should be the logic and the contents of the 

Millennium Goals (MDGs) that have been the concern of the UN 

for so long. Such approach would remove major barriers to 

fighting hunger, poverty and inequality, ensuring comprehensive 

education, gender equality and reduction of child mortality, 

combatting dangerous diseases and even protecting the 

environment.  Any objective research of the issue inevitably leads 

to the conclusion that without the unconditional respect for 

human rights there is no democracy and without democracy there 

is no sustainable development. 

In the cases when human rights are not enforced by the state, 

especially when it comes to numerous serious and systematic 

violations, the international community should not hesitate to 

take the appropriate reprisals -- namely, to terminate or suspend 

entirely these countries’ participation in the multilateral financial 

and economic collaboration. 

Furthermore, those countries should be denied access to modern 



technologies and scientific developments that more often than 

not are used by their leadership to create offensive weapons. The 

international community should totally ban the supply of the anti -

democratic states with any military goods, technologies, 

equipment or arms. 

There are reasons to believe that these measures, as well as an 

open international “black list” of states that ignore their 

obligations in the field of human rights, would drastically reduce 

the number of supporters and advocates of various authoritarian 

regimes who are using the temporary crisis tendencies in the 

democratic world to not only tighten control over their own 

people, but to attempt the same over other nations. 

And in the absence of even the plans for creating a international 

institution with the authority and possibilities of enforcing human 

rights globally, a “black list” could at least become a moral 

indicator in that area and a guide for the international community 

and the individual states. 

In fact, based on the bloody lessons of the twentieth century, it is 

time the civilized humanity finally realizes that the price of its 

indifference or tolerance to any aggressive barbarism, regardless 

of the ideology it hides behind, is the inevitable enormous 

sacrifices it ultimately has to pay. 

V. Ukraine’s International Human Rights Activity 

International cooperation in the field of human rights protection 

and advocacy is considered to be one of the priorities of Ukraine’s 

foreign policy. As Ministry of Foreign Affairs states, in that area 

Ukraine cooperates with the UN human rights bodies, especially 

the UN Council on Human Rights (HRCUN) and the UN High 



Commissioner for Human Rights (UNHCHR), as well as the 

Council of Europe and the Organization for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE). 

It is being emphasized that the goal of that cooperation is to 

contribute to the improvement of international standards and 

mechanisms in the field of human rights, the implementation of 

these standards in the national legislation, regular presentation of 

the national reports on the implementation by Ukraine of its 

international commitments on human rights and the organization 

of visits by international bodies that monitor human rights around 

the world. 

According to its website, the MFA also works with the relevant 

authorities of the European Union on the improvement of the 

state’s legal and institutional infrastructures, as well as on the 

civil society development. The efforts are aimed at reaching the 

so-called “Copenhagen criteria” that measure the adherence of 

national institutions to human rights, fundamental freedoms and 

the rule of law.  It is reported that the Ministry of Foreign Affairs 

oversees the implementation of the international treaties Ukraine 

is a party to and the decisions of the international organizations 

in the field of human rights. 

The official Kyiv indicates that Ukraine places great importance on 

the activity of the UN Human Rights Council regarding it an 

important contributor to international stability and security and to 

the spread of democratic standards in the world. It mentions that 

due to its consistent position on the need to guarantee human 

rights throughout the world and strengthen the role of the UN in 

the international human rights system, the Ukrainian state 



supported the establishment of the UNHRC and actively 

participated in the development of its operation principles. 

Ukraine’s Foreign Ministry proudly notes that the HRC resolution 

“The Role of Prevention in the Promotion and Protection of 

Human rights” is a Ukrainian initiative that our state has been 

consistently promoting in the Council since 2010. The latest 

24/16 version of the resolution was adopted at the 24th session 

of the HRC in September 2013 by consensus, just as the previous 

14/5 (June 2010) and 18/13 (September 2011). The document 

strives to create conditions for the development of coordinated 

approaches by the international community to defining the 

content of prevention in the human rights field and its practical 

implementation. 

As the Ministry remarks, the HRC wasn’t silent on Russia’s 

aggression against Ukraine and the occupation of Crimea.  The 

resolution on “Cooperation and Assistance to Ukraine in the Field 

of Human Rights” adopted on our state’s initiative at the Council’s 

26th session on June 10-27, 2014, stresses the need to ensure 

the rights to citizenship, residence, employment, property and 

land, access to health care and education, peaceful assembly and 

freedom of expression, association, religion and belief in Crimea 

and the city of Sevastopol and calls to immediately stop 

discrimination and persecution, particularly for the individuals 

who belong to the national minorities and indigenous people. 

Considering the Universal Periodic Review (UPR) a mechanism 

capable of significantly influencing the state of human rights in 

the world, Ukraine closely collaborates with it.  In particular, the 

Monitoring Mission for Human Rights (MMHR) has been operating 



in Ukraine since March 15, 2014. Its activities extend to the all of 

the country’s territory with particular emphasis on the situation in 

the south-eastern regions and Crimea. As of August 2015, the 

Mission prepared ten OHCHR reports on the human rights 

situation in Ukraine and the general report of the High 

Commissioner of the 27th session of the UN Human Rights 

Council. [4] 

Besides the above, currently, the subject of human rights is 

voiced by the Ministry of Foreign Affairs mainly in the reports on 

consular work in the section “Ensuring the Rights and Legitimate 

Interests of All Citizens of Ukraine Abroad.” 

However, while acknowledging the fact that Ukraine is rather 

active in that direction, it can be stated with certainty that so far, 

that has not yet led to a significant domestic progress in that field 

or contributed to enhancing the country’s international status as 

a human rights advocate. 

VI. Recommendations for Ukraine 

There has been a positive development in terms of reassessing 

the role of human rights area in the MFA’s activity, namely, that 

starting with 2014, it began not just to voice protest on the 

oppression of the rights of Ukrainian citizens in Russia, but also, 

to research and criticize the human rights situation in Russia in 

general. [5] 

However, such targeted approach makes the foreign policy of 

Ukraine vulnerable to criticism of selectivity and double 

standards, since while noting the violations of human rights in the 

Russian Federation or the temporarily occupied territory in 

Crimea, Ukraine seems to turn the blind eye on death penalty 



and political prisoners in Belarus or disregard of the rights to 

freedom of conscience and expression, as well as persecution of 

the opposition in say, Azerbaijan or Kazakhstan. Incidentally, 

these countries are not just Ukraine’s traditional partners, but 

also, our strategic allies, which demands a highly dynamic 

political dialogue and common perception of the main 

international issues, their development prospects and vision for 

the future. So, how does Ukraine manage to have strategic 

partnerships both with the countries whose human rights record 

is impeccable and those who just hide behind these concepts, 

using them as a respectable political screen? 

To correct the situation, is seems appropriate to require that the 

diplomatic representatives of Ukraine include in their reports a 

separate section on the human rights situation in the host 

country and the countries of their responsibility. The reports 

should be structured according to such criteria as respect of 

political and social rights, freedom of media and free access to it, 

the conditions of the non-governmental organizations, possibility 

to exercise the rights to peaceful assembly, free elections and a 

fair trial, the absence or presence of any kinds of discrimination, 

and so on. Needless to say, that part of the foreign ministry’s 

activity should have a public component to it. 

That in turn, would oblige Ukrainian diplomats to establish and 

maintain contacts not only with the officials, but also, with the 

representatives of the democratic opposition, non-governmental 

organizations and groups or communities who experience various 

kinds of harassment.  Such line of work should be defined as a 

priority, and consequently, provided with the adequate 



organizational, human and financial resources. 

The feasibility of that work can be personally attested to by an 

author of this paper who worked as an advisor to the Embassy of 

Ukraine in the Republic of Kenya and, pursuant to the instruction 

of the Ministry of Foreign Affairs, in 2008-2012 studied the 

human rights situation in Rwanda, Burundi, Malawi and Somalia. 

We also recommend that within its structure, the Ministry of 

Foreign Affairs of Ukraine opens a new permanent office that 

would deal exclusively with human rights.  Among other things, it 

could gather the above-mentioned reports and prepare open 

annual reviews, including on the human rights situation in the 

occupied Crimea and the violations of political, economic, 

humanitarian and other human rights in the conflict zone in 

Eastern Ukraine. If necessary, those may be later productively 

used in various bilateral and multilateral interactions. 

That office that de-facto would be the Department of Human 

Rights, in close cooperation with other public authorities, also 

should prepare regular substantive reports on the implementation 

by Ukraine of the international human rights conventions the 

country has signed. 

Clearly, Ukraine’s activity in that area should be based on the 

concept of human rights in a broader context, specifically: 

promotion of the democratic elections, free expression, reform, 

non-discrimination and civil society development. 

Obviously, based on the available resources, Ukraine must 

develop its geographic and thematic priorities in the field of 

human rights. In particular, it seems reasonable to focus on the 

CIS region and protection of the rights of dissidents in these 



countries. 

Of course, that need is dictated not only by the general 

considerations of the importance and role of human rights for 

sustainable development, but also, by moral reasons. The country 

of the Revolution of Dignity should make the ideals of the 

Revolution its “soft power”. That would be the best way to 

preserve and honor the memory of the Revolution’s victims. 

Among the practical reasons for that approach, it is worth noting 

that it is precisely the authoritarian regimes that blatantly 

disregard the fundamental human rights and freedoms and the 

rule of law, that are the main threat to our citizens, the national 

security of Ukraine and the surrounding states. The daily behavior 

of the neighboring Russia is a case in point. 

And actually, that is what, among other things, the National 

Human Rights Strategy approved by the Decree of the President 

of Ukraine on August 25, 2015, №501 / 2015, aims at.  It 

declares that “in cooperation with other countries, Ukraine uses 

an approach based on the rights and freedoms and develops 

bilateral relations that take into account its international 

obligations in that area.” [6] 

We must also bear in mind that since the early 2000s, Russia has 

completely abandoned the values it had seemed to share with 

Europe and started to build its own isolationist civilizational 

project.  That, combined with the nearby Eurasian “authoritarian 

belt”, means that Ukraine has now found itself on the 

civilizationary border. After the Revolution of Dignity in Ukraine, 

Moscow has officially started referring to the universal values as 

the “Euro-Atlantic” ones and has even expressed intention to 



create Russia’s own value system. [7] 

That certainly creates additional ideological levers for the Russian 

expansion in the region and additional challenges, including 

security ones, for the international community. We know that 

Russia actively advocates the concept of “preventing the export 

of democracy” and countering “colored revolutions.” According to 

the available information, since 2014, on the order of the Russian 

Ministry of Defense, the Russian Military Academy of the General 

Staff has been developing the relevant methodologies. [8] 

In February 2016, it became known that Russian military analysts 

plan to develop their own concept of “soft power” that would 

oppose “color revolutions” by methods of “hybrid war”.[9] Most 

likely, that “counter-plan” includes activities on our territory, 

since Russian ruling elite seriously believes that the so-called 

“special operation of the West to destabilize Ukraine” is actually a 

smoke screen for the Western strategy to weaken Russia. 

In the international arena, the Kremlin is persistently trying to 

impose its own concepts that present human rights as the 

obstacle to the “sovereign equality of states” and are 

accompanied by the cynical accusations and all sorts of 

insinuations against our country. [10] 

Under the circumstances, obviously, the new Ukraine should 

present its own alternative ideas to the international community. 

In particular, those can be the conceptual approaches based on 

the latest theoretical developments, including in the field of 

human rights, that would play the role of a certain ideological 

beacon to the nations that seek not the so-called “stability” that 

more often than not simply covers up various forms of 



authoritarianism, but the truly free development in all areas. 

VII. The Human Rights and the “Minsk Agreements” 

On February 12, 2015, the documents that later became known 

as “Minsk - 2” have been signed in Minsk. Putting aside their 

political value and legal status, it’s hard not to notice the 

controversial wording of many of their provisions. 

In regard to the human rights context, paragraph 5 draws the 

most attention: “Ensure the amnesty and pardon by entering into 

force the law that prohibits prosecution and punishment of 

persons in connection with the events that occurred in parts of 

Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.” 

Meanwhile, as the study of the Ukrainian Institute of World Policy 

“The Experience of Conflict Resolution in the World: Lessons for 

Ukraine” presented at the beginning of 2016 rightly points out: 

“In international practice, amnesty usually means waiver of 

criminal and sometimes civil prosecution against individuals or 

groups of individuals for certain crimes committed in the past, as 

well as of their previously established legal liability. That 

differentiates amnesty from pardon -- a formal decision, freeing 

an already sentenced person or group of persons from serving 

the sentence. Typically, amnesty applies to specific offenses 

committed by a person or group of persons in a given period 

and/or is associated with a specific event, such as an armed 

conflict.” The document continues by saying that “in the past, 

there were cases where the UN mediators urged the conflicting 

parties to agree to a broad amnesty to end the conflict. However, 

over the last 10-15 years, that approach sharply criticized by the 

human right advocates, has lost the support of the UN senior 



leadership, due to, among other things, the negative experience 

of the broad amnesties.” 

Summarizing the international experience, the IWP analysts 

conclude: “amnesty cannot concern either crimes against 

humanity or war crimes. General international law provides that 

regardless of the place of the offense and the nationality of the 

offender, all nations of the world are obliged to carry out criminal 

prosecution for crimes against humanity and war crimes or 

extradite suspects of the crimes to those states where they would 

face prosecution for these crimes. Crimes against humanity and 

war crimes have no statute of limitations. “[11] 

In February 2016, the UN High Commissioner for Human Rights 

published a report on the situation in Ukraine for the November 

16, 2015-February 16, 2016 period. While considering that the 

full implementation of the “Minsk agreements” is “the only real 

strategy for reaching a peaceful solution,” the authors of the 

document nevertheless stress that “amnesty cannot be granted 

to persons who are suspected, accused or convicted of war 

crimes, crimes against humanity and serious violations of the 

human rights, including those related to gender issues.”[12] 

In that regard, we would like to point out the opinion of the 

Ukrainian human rights experts that consider that item 5 of the 

“Minsk agreements” violates human rights in terms of the 

“inevitability of punishment” principle and sets an extremely 

dangerous precedent of impunity for the future. 

All of the above indicates that had Ukraine been guided by the 

priority of human rights, at least item 5 of the “Minsk 

agreements” would have been deemed unacceptable. 



Thus, in contrary to some statements on the alleged 

impracticality or even harm of using the human rights 

instruments in everyday politics, practice shows that scrupulously 

following them as a priority is precisely what can protect Ukraine 

from many serious mistakes. 

VIII. Conclusions and Proposals 

Ukraine must learn to calling things what they are and stop hiding 

behind the “convenient” diplomatic wording in order to conceal 

corporate gains for a narrow circle.  To put it plainly, in the XXIst 

century internationally environment, a European country whose 

domestic and foreign policies are based on a primitive cult of 

obtaining personal benefits through crude trading schemes that 

are often being passed for the so-called “pragmatism” or 

“economization,” can be looked at only with surprise and disgust. 

Such a state will never find either loyal allies or true friends. And 

that lesson, that we still have to learn well, has already cost us a 

high price. 

In that regard, the human rights situation in the CIS deserves 

special attention. Obviously, the new Ukraine, while continuing to 

develop trade and economic relations with the members of that 

alliance, has no right to ignore the human rights situation in 

these countries. 

For instance, there is plenty of information that Azerbaijan has 

incidents of politically motivated criminal proceedings against the 

civil activists, problems with free expression and NGO activity, 

non-punishment of the authorities responsible for all sorts of 

persecution of activists, their abuse and even torture or threats of 

torture against them in prisons. 



At the same time, the Belarus leadership is being accused of the 

manipulation of the electoral process, lack of freedom of speech, 

media censorship, arrests of the critics of the authorities and 

participants of political demonstrations and protests, torture and 

poor conditions of detention, lack of judicial independence, abuse 

of power by the law enforcement structures, obstruction of the 

NGO work, lack of results in the alleged investigation in the 

cases of the opposition members who disappeared in the early 

2000s, and so on. 

There are also serious human rights problems in other CIS 

countries, not to mention Russia where in recent years one can 

see a profoundly rapid regress in that area and the emergence of 

certain “new” ugly phenomena, such as slavery, for instance. 

Consequently, on part of the Ukrainian leadership who has come 

to power exclusively due to the Revolution of Dignity, the level 

and nature of cooperation with such states should be brought in 

line with the level of respect to human rights there. And that 

should be the main criteria for determining the appropriateness of 

declaring a country a strategic partner of Ukraine. 

In contrast, a perfect example of the primitive simplistic approach 

that has been characteristic of the official Kyiv for many years 

since the independence may be Ukraine’s international 

cooperation in the field of military technology. Very often under 

various pretexts we have tended to ignore the position of our 

Western partners on our interaction in that area with so-called 

“problem” countries. So, why is it that we don’t turn to those now 

when we badly need lethal weapons? Why do we ask the United 

States, Britain and other Western countries for arms, and not the 



African or the Middle Eastern states where incidentally, the 

Ukrainian arms continue to flow to? 

Of course, arms trade is not immoral a priori. What is immoral, 

however, is selling arms and related materials to the countries 

that can use them to support terrorism, create weapons of mass 

destruction and their means of delivery, suppress popular 

protests or attack the neighboring states. 

Obviously, the issue of defining the main criteria for Ukrainian 

arms exports, including the respect of the recipient country to 

human rights, requires a separate study with the consequent 

expert findings. Perhaps, in this context, we can benefit from the 

Swedish experience, especially the criteria developed there. [13] 

Because, as we all have seen, closed and back-stage dealings in 

the area of military-technical cooperation carry the dangers of 

financial fraud and undermine the defense capabilities and the 

image of the state. 

We should also considerably strengthen the cooperation of 

Ukraine with the European Court of Human Rights (ECHR), 

including in the area of its decision enforcement, which should 

help us both to make significant improvements in this area inside 

the country and promote the positive image of Ukraine in the 

world. That is especially important considering that today Ukraine 

occupies the shameful 70th place among the 102 countries in the 

2015 international world rule of law ranking (Rule of Law Around 

the World Index). [14] 

The country also needs to complete the process of ratifying the 

Rome Statute and engaging Ukraine in the activity of the 

International Criminal Court. 



It appears that such approach to the human rights issues in the 

international arena could lay grounds for wider interaction and 

possibly, coalitions with other democratic countries and influential 

international organizations precisely on the basis of common 

values. And that, in turn, would contribute to the significant 

strengthening of Ukraine’s international position and image. 

While defending the independence of Ukraine and its territorial 

integrity in a difficult struggle against Putin’s regime, we must 

openly stand up for human rights wherever they are infringed 

and wherever through manipulation and enflaming the feelings of 

national superiority, xenophobia, intolerance and specially 

cultivated hatred to liberal values, the authorities seek to destroy 

any dissent. 

We must not hesitate to show solidarity and stand on the side of 

those whose rights are violated -- dissidents, opposition activists 

and independent media, human rights organizations and national, 

religious and other minorities. These issues cannot be subjects to 

compromises, since those usually result in the amorphous policy 

that ultimately ends in defeat. 

Ukraine must loudly declare that in the XXIst century humanity 

cannot progress and feel comfortable when contrary to the 

universally recognized rights, its rather significant segments and 

layers are continued to be discriminated, particularly by or under 

the auspices of the state. That should be done officially as widely 

and loudly, as it was done by the numerous members of the civil 

rights campaigns. 

Only that would allow us to speak freely with the democratic 

world in “the same language,” without the yet still tangible 



“Eurasian accent.” And only then would the thesis that in the 

struggle with Russia, Ukraine is defending not only its own 

independence, but also, universal freedom and values, sound 

serious and convincing. 

So, the human rights and their adequate protection should 

become an integral part of the new foreign policy of Ukraine, 

which means the latter must be built on a fundamentally different 

basis. And that was precisely the demand set forth by the 

Ukrainian society during the Revolution of Dignity. 
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