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Права людини нового покоління: 
суспільна мораль vs людська гідність 

Поава йыгзлз взпрунаырщ мплм-
вмы ноавмвмї одайщлмпрі пуфаплмгм 
пупнійщпрва. Поава є лд рійщкз 
удлроайщлмы, айд и лдвіг’єклмы кард-
гмоієы, мпкійщкз номрзноавлмы є 
гіяйщліпрщ ж бмку бугщ-якзт ілпрзру-
рів пмуіайщлмї пзпрдкз, фз мкодкмгм 
фйдла пнійщлмрз, яка  нмпрягаєрщпя ла 
мбпяг фз якіпрщ нозомгліт ноав йы-
гзлз. Вмлз нмв’яжалі ж іплувалляк 
пакмї йыгзлз ра є номявмк ноімозрд-
рлзт ігдмймгіфлзт уіллмпрди, які жгм-
буйм йыгпрвм ра ла пщмгмглі взжлафає 
як удлроайщлі у нмйірзкм-ноавмвмку 
езррі, ж нмкіе якзт оівліпрщ, пвмбмга, 
гдкмкоарія.  

Помрд взлзкає нзралля ном йдгі-
рзклу псдоу їт нмхзодлля. Акруайі-
жуєрщпя нзралля в кмлрдкпрі акрзвлм-
гм омжхзодлля ндодйіку ноав йыгз-
лз. Так жвалд «фдрвдорд» нмкмйілля 
ноав йыгзлз ла пуфаплмку драні вз-
прунає фз лд лаибійщх гзпкурмвалмы 
ноавмвмы кардгмоієы.  

Пзралля гдлджзпу ноав йыгзлз 
омжгйягайз  лаукмвуі як ж нмгйягу 
рдмоії, рак і іпрмоії гдоеавз і ноава, 
сіймпмсії ноава, жмкодка С. Гмймва-
рзи, І. Жаомвпщка, Ю. Бзпага, П. Ра-

білмвзф, С. Сйзвка, О. Скакул, В. Км- 
вайщфук ра багарм ілхзт. Такме вір-
фзжлялі ра жаоубіелі лаукмвуі вкажу-
ырщ ла жаомгедллі ноав лмвмгм нмкм-
йілля. Помрд кмкнйдкплмгм ноавмвмгм 
алайіжу ракзт ноав гм пщмгмглі нмга-
лм лд буйм. Окоік рмгм, нзралляк 
номяву йыгпщкмї гіглмпрі в лмвірліт 
ноават, цм жаомгзйзпя у жв’яжку ж 
омжвзркмк гймбайщлмгм пупнійщпрва, 
цд лд правайм нодгкдрмк гмпйігедл-
ля.  

Мдрмы праррі є алайіж номбйдкз 
пундодфлмпрі упрайдлзт лмок кмоайі 
ра йыгпщкмї гіглмпрі в ноават йыгзлз 
лмвмгм нмкмйілля.  

Рмжвзрмк гймбайщлзт рдтлмймгіи 
пнозфзляє акрзвлд пралмвйдлля лм-
взт ноав йыгзлз. Змкодка, гм лзт 
пйіг віглдпрз: ілсмокауіилі ноава, які 
омжхзозйзпя в апндкрі нмхзодлля 
ілсмокауіилмгм номпрмоу; пмкарзфлі 
ноава йыгзлз, які мрозкайз лмвзи 
нмрдлуіай у жв’яжку ж омжвзркмк кд-
гзфлмї гайужі жлалщ, бімтікіфлзт ра 
бімкдгзфлзт рдтлмймгіи; одномгукрз-
влі ноава – нмхзозйзпя у жв’яжку ж 
взлатмгмк лмвірліт одномгукрзвлзт 
рдтлмймгіи, цм гмнмкагаырщ акрзвлм 



Публiчне право № 3 (35) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

10  

бмомрзпя ж гймбайщлмы номбйдкмы 
бджнйіггя; пдкпуайщлі ра гдлгдолі 
ноава.  

В кдеат лауімлайщлмгм взкіоу 
нзралля ракмї жкілз є мпмбйзвм акру-
айщлзк, рмку цм ноава йыгзлз як 
гуайщла кардгмоія нігйягає роалпсм-
окауії, яка жукмвйдла ракзкз фзллз-
какз:  

• євомілрдгоауіилзкз номудпа-
кз, цм нмомгеуырщ нмродбу ілрдгоа-
уії ра гаокмліжауії укоаїлпщкмгм жакм-
лмгавпрва ж ноавмк Євомндипщкмгм 
пмыжу; 

• гймбайіжауіилзкз номудпакз, 
мпкійщкз Укоаїла є фйдлмк пвірмвмгм 
пніврмваозпрва ра пуфаплі явзца дкм-
лмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, ноавмвмгм і 
р.г. таоакрдоу каырщ бджнмпдодгліи 
внйзв як ла гдоеавлі лауімлайщлі 
номудпз ракі і ла ноавмву одайщліпрщ, 
ра мкодкм ноава ра пвмбмгз мкодкмї 
мпмбз. 

В ущмку кмлрдкпрі Н. Іпаєва нд-
одкмлйзвм гмвмгзрщ, цм «пуфаплзи 
прал пупнійщпрва ндодбуває у номудпі 
гукаліжауії, цм взявйяєрщпя, ндох жа 
впд, у взжлаллі ноава йыгзлз ла ві-
йщлзи омжвзрмк, ыозгзфлзк взоажмк 
якмгм прає омжхзодлля ноав і пвмбмг. 
Поз ущмку акруайіжуєрщпя вкйыфдлля 
йыгди і їт пнійщлмр у нозилярря ноа-
вмвзт оіхдлщ, нмкйзкалд гаокмліжу-
варз роіагу віглмпзл «йыгзла-
пупнійщпрвм-гдоеава», яка нмвзлла 
взбугмвуварзпя ла взжлаллі йыгпщкмї 
гіглмпрі» [1, п. 68-69]. 

Лыгпщка гігліпрщ взпрунає мплм-
влмы нардолмы ноав йыгзлз бугщ-
якмгм нмкмйілля. Поавм взжлає гіг-
ліпрщ йыгзлз, її ноава і пвмбмгз як 
«гукаліраолу улівдопайіы, уілліплзи 
моієлрзо жагайщлмйыгпщкмї ігдлрзсі-
кауії» [2, п. 381]. 

Лыгпщку гігліпрщ, гмпйіглзуя уієї 
псдоз  О.  Гозцук омжукіє як кмк-
нйдкплд нмлярря, цм кмед взпрунарз 
у гвмт жлафдллят; в мб’єкрзвлмку - 
як взжлалля і нмвагу гм мпмбз ж бмку 
мрмфуыфзт, ра в пуб’єкрзвлмку - як 
упвігмкйдлля мпмбмы пвмы пупнійщ-
лмгм пралмвзца [2, п. 43]. 

Сщмгмглі нозилярм вваеарз, цм 
пурліплзи жкіпр гіглмпрі йыгзлз 

пкйагаырщ кмейзвіпрщ ілгзвіга пакм-
ігдлрзсікуварзпя, пакмвзоаеарзпя ра 
війщлм омжвзварзпя як мпмбзпрмпрі у 
впіт її номяват. Цд кає ваейзвд жла-
фдлля гйя таоакрдозпрзкз ноав йы-
гзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, жмк-
одка рмгм, фз каырщ вмлз улівдопайщ-
лзи таоакрдо. У гмкрозлі взжлалм, 
цм гігліпрщ є мплмвмнмймелзк ноа-
вмк, якд ндодгбафає роз кйыфмві 
кмкнмлдлрз: ноавм мпмбз ла пакмвз-
жлафдлля, пакмжбдодедлля ра нубйіф-
лд пакмвзоаедлля [3, п. 53-60].  

Орме, пакд йыгпщка гігліпрщ є 
козрдоієк кмейзвмпрі ра жародбува-
лмпрі ноав йыгзлз. Вмла ілгзвігуа-
йщлм взжлафає гйя пдбд рми кмкнйдкп 
ноав, якзи гйя лдї є ноімозрдрлзк. В 
жайделмпрі віг влуроіхлщмгм пакмвз-
жлафдлля гйя оіжлзт пуб’єкрів ноава 
уди кмкнйдкп ноав бугд оіжлзи, ноз-
нупкаєкм, гйя ндвлмї  кардгмоії  мпіб 
ноавм уфапрі гомкагял ноз жгіиплдллі 
нубйіфлмї вйагз є мпмбзпріплм уіллі-
плзк, гйя ілхмы (ж напзвлмы ноавм-
вмы ра нмйірзфлмы акрзвліпры)  вка-
жалд ноавм кмед бурз гоугмояглзк.  

На оіжлзт дранат йыгпщкмгм езр-
ря, омжвзрку пвігмкмпрі, куйщруоз, 
ілгзвігуайщлзт уіллмпрди ра ноімоз-
рдрів жкілыєрщпя пакмігдлрзсікауія 
йыгзлз ра її алромнмймгіфлі взжлаф-
лзкз. Як вкажує номсдпмо О. Пдроз-
хзл «Лыгпщка гігліпрщ є нмпріилм 
жкілывалзк пупнійщлзк явзцдк. Її 
пурліпрщ кмед бурз рдмодрзфлм вз-
оаедла йзхд нмляррякз, цм омжвз-
ваырщпя, ндодрвмоыырщпя, жкілыырщ 
мглд мглмгм. Вмла пкйайапщ як вігм-
боаедлля в пвігмкмпрі йыгди рмгм 
мпмбйзвмгм кіпуя, якд жаикає йыгз-
ла, а ракме як вігмбоаедлля її пмуіа-
йщлмї уіллмпрі» [4, c. 4]. 

Пмноз рд, цм йыгпщка гігліпрщ 
кає ілгзвігуайщлзи таоакрдо, впд е 
як уілліпла кардгмоія вмла кає пралм-
взрз мплмву кіелаомглзт пралгаорів 
у псдоі ноав йыгзлз.  Подакбуйа 
Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз 
1948 о. ндодгбафає: «... взжлалля гіг-
лмпрі, яка вйапрзва впік фйдлак йыг-
пщкмї пік’ї, і оівлзт ра лдвіг’єклзт їт 
ноав є мплмвмы пвмбмгз, пноавдгйз-
вмпрі ра жагайщлмгм кзоу...» [5]. У 
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Подакбуйі Міелаомглмгм накру ном 
гомкагялпщкі ра нмйірзфлі ноава вка-
жуєрщпя, цм «ноава взнйзваырщ ж 
вйапрзвмї йыгпщкіи мпмбі гіглмпрі» 
[6]. В акрат кйыфмвзт акрат кіела-
омглмгм таоакрдоу, йыгпщка гігліпрщ 
жгагуєрщпя як бажмва взтігла кардгм-
оія, ж якмї взвмгярщпя мплмвлі йыгпщ-
кі ноава, мплмвмнмймелі жапагз гдо-
еавмрвмодлля. 

Такме йыгпщка гігліпрщ нмйірзф-
лмї ра ноавмвмї ігдмймгії гдоеавз, 
мплмву ноавмвмї пзпрдкз ра пзпрдкз 
жакмлмгавпрва. Вкажалд номгмймху-
єрщпя ла кмлпрзрууіилмку оівлі. Так, 
Оплмвлзи жакмл  Пмйщці у пр. 30 
жакоінйыє, цм «нозомгедла и лд-
віг’єкла гігліпрщ йыгзлз є гедодймк 
пвмбмг і ноав йыгзлз ра гомкагялз-
ла. Вмла є лднмоухлмы, а її нмвага і 
жатзпр мбмв’яжкмк могалів нубйіфлмї 
вйагз» [7]. Ср. 1 Кмлпрзрууії Укоаї-
лз взжлафає гдоеаву як гдкмкоарзф-
лу, пмуіайщлу ра ноавмву гдоеаву, в 
нмгайщхмку у пр. З Кмлпрзрууії гд-
кйаоує йыгзлу, її езрря ра жгмомв’я, 
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокаліпрщ і бдж-
ндку лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры. 
Тмку ноава ра пвмбмгз йыгзлз є мп-
лмвмы гдоеавлмгм сулкуімлувалля 
нубйіфлмгм анаоару уноавйілля. Пм-
жзрзвлм муілыєкм ракме раку лмоку 
кмлпрзрууії (ф.2 пр 3), яка взжлафає  
цм ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт га-
оалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмва-
ліпрщ гіяйщлмпрі укоаїлпщкмї гдоеавз, 
яка віг¬нмвігає жа лдї ндодг йыгз-
лмы. Урвдогедлля і жабджндфдлля 
ноав ра пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк 
мбмв’яжкмк гдоеавз. 

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у 
пвмєку Ріхдллі віг 22 роавля 2018 
омку № 5—о/2018 лагмймхує, цм 
йыгпщку гігліпрщ лдмбтіглм роакрува-
рз як ноавм гаоалрмвалд праррды 28 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, і як кмлпрзру-
уіилу уілліпрщ, яка ланмвлыє пдлпмк 
йыгпщкд бурря, є сулгакдлрмк гйя 
впіт ілхзт кмлпрзрууіилзт ноав, кі-
озймк взжлафдлля їт пурлмпрі ра коз-
рдоієк гмнупрзкмпрі кмейзвзт мб-
кдедлщ ракзт ноав [8]. Поакрзка 
могалів кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії 
гдякзт гдоеав цмгм взжлафдлля омйі 

ра омжукілля нмлярря «йыгпщка гіг-
ліпрщ» ракме гаырщ кмейзвіпрщ ні-
жларз уди сдлмкдл. Як нозкйаг, км-
ела лавдпрз ноавмві нмжз¬уії Фдгд-
оайщлмгм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Ні-
кдффзлз, якзи у пвмїт оіхдллят нігр-
вдогеує, цм вкажала кардгмоія є мг-
лмфаплм кмлпрзрууіилмы номгоакмы, 
мплмвлзк нозлузнмк ноавмвмї лікд-
ущкмї гдоеавз ра мплмвлзк лднмоух-
лзк ноавмк йыгзлз [9, п. 106]. 

Пйдлук Вдотмвлмгм Сугу Укоаї-
лз в нулкрат 1, 19 Пмпралмвз віг 2 
йырмгм 2009 омку № 1 «Пом пугмву 
ноакрзку у пноават ном жатзпр гіглм-
прі ра фдпрі сіжзфлмї мпмбз, а ракме 
гіймвмї однурауії сіжзфлмї ра ыозгз-
флмї мпмбз» взжлафзв, цм ніг гігліп-
ры пйіг омжукірз взжлалля уіллмпрі 
кмелмї сіжзфлмї мпмбз як улікайщлмї 
бімнпзтмпмуіайщлмї уіллмпрі, ж фдпрі 
нмв’яжуєрщпя нмжзрзвла пмуіайщла 
муілка мпмбз в мфат мрмфуыфзт, яка 
гоулруєрщпя ла вігнмвіглмпрі її гіялщ 
(нмвдгілкз) жагайщлмнозилярзк уяв-
йдллят ном гмбом і жйм (взгійдлм 
лакз. – Ю. Т.) [10]. 

Рмжвзрмк рдтлмймгіи, лаукмвзи 
номгодп у кмеліи ж гайужди лаомглмгм 
гмпнмгаопрва нозжвмгзрщ гм нмявз 
лмвзт кмейзвмпрди гйя йыгзлз. На 
мплмві жкілз пмуіайщлмї одайщлмпрі 
нмвзллм жкілыварзпя і ноавм. Лыг-
пщка гігліпрщ, як гіайдкрзфла кардгм-
оія ракме нігйягає роалпсмокауії як 
ла мплмві жмвліхлщмгм (жажвзфаи 
гдоеавлм-ноавмвмгм) внйзву, рак і 
влуроіхліт гдрдокілалр. Пмояг ж узк 
«уявйдлля ном гмбом і жйм», як уд 
взжлафає взцдузрмвала Пмпралмва 
Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз, 
лайдезрщ гм кардгмоії кмоайі і лд 
кмед жкілыварзпя ракзкз е хвзг-
кзкз рдкнакз, як уд вігбуваєрщпя у 
пвірі гймбайщлзт рдтлмймгіи. Вкажалд 
нмомгеує мглу ж лаипуррєвіхзт ном-
бйдк пуфаплмпрі – гзтмрмкіы лмвір-
літ ра кйапзфлзт кмоайщлзт уіллмп-
рди.  

Поава йыгзлз лмвмгм нмкмйілля 
фз лд лаибійщх нігнагаырщ ніг ракі 
омжбіелмпрі. З мглмгм бмку взомбйдлі 
номрягмк іплувалля впщмгм йыгпрва 
кмоайщлі уіллмпрі, які прайз мплмвмы 
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ноавмвмгм одгуйывалля впіт узвійі-
жмвалзт лаомгів, ж ілхмгм – кмейз-
вмпрі гйя йыгзлз, які омжкозваырщ 
хзомкі ндопндкрзвз, нмояг ж узк 
оагзкайщлм оуилуырщ кмоайщлм-
дрзфлі нардолз рзпяфмйірлщмї іпрмоії. 
Сдодг лзт ваорм жгагарз тмфа б ракі:  

• каріо’ы гзрзлз лзлі кмед вз-
жлафарзпя лд рійщкз еілка, яка лаом-
гзйа, айд и ілха, лавірщ гдлдрзфлм  
прмомлля мпмба;  

• каріо’ы гзрзлз кмед бурз її 
бабупя абм рірка;  

• гдлдрзфлзкз барщкакз гзрзлз 
кмела прарз лавірщ фдодж гдпяркз 
омків ніпйя сакрзфлмї бімймгіфлмї 
пкдорі; 

• кмейзвіпрщ взбзоарз прарщ 
гзрзлз, її сіжімймгіфлі таоакрдозпрз-
кз; 

• кмейзвіпрщ прарз барщкакз в 
гмпзрщ жоіймку віуі (рак жа мпраллщмы 
ілсмокауієы 74 еілка лаомгзйа бйз-
жлыків); 

• кймлувалля бімймгіфлзт іпрмр 
(в Кзраї, ланозкйаг, нігнозєкуі ном-
нмлуырщ нмпйугу кймлувалля гмках-
літ уйыбйдлуів) ра їт могалів;  

• пнмезвалля гдллм-
кмгзсікмвалзт номгукрів; 

• мглмпрардві хйыбз; 
• хйыбз ж лдезвзкз нодгкдра-

кз фз явзцакз; 
• хйыбз ж пакзк пмбмы. 
Вкажалзи ндодйік гдкмлпроує як 

вдйзкзи вдкрмо жкіллзт кмейзвмп-
рди ноав йыгзлз ж мглмгм бмку, ж 
ілхмгм вкажує ла жлафлд нмоухдлля 
упрайдлзт кмоайщлзт уіллмпрди.  
Звдораєкм увагу ла кмейзвмпрі жлаф-
лмгм омжхзодлля ракмгм ндодйіку в 
каибурлщмку, мпкійщкз омжвзрмк бім-
кдгзузлз, лалмрдтлмймгіи ра ілхзт 
псдо рдтлмймгіфлмгм номудпу омжвз-
ваырщпя кдгахвзгкзкз рдкнакз. 

Тмку кз тмфдкм псмкупуварз 
пурліпрщ нзралля ла гдцм ілхзт ап-
ндкрат. На пщмгмглі жандодфуварз 
нмродбу омжвзрку лаукз є лдкмейзвм 
і уілліпрщ гйя пупнійщпрва га мкодкмї 
мпмбз є мпмбйзвм жлафлмы. Тдтлмйм-
гії гмнмкагаырщ взоіхзрз гймбайщлі 
козжмву нзралля, пдодг лзт, ланоз-
кйаг, нмгмйарз номбйдкз біглмпрі, 

лдпрафі номгукрів таофувалля, бдж-
нйіггя, номгмведлля езрря, нмкоа-
цдлля якмпрі езрря ра жгмомв’я йы-
гзлз. Вмлз нозлмпярщ жлафлу км-
озпрщ йыгпрву, мкодкіи мпмбі фз гоу-
ні мпіб. «Подгправлзкз алромнмймгії 
ноава пщмгмглі првдогеуырщ, цм пакд 
йыгзла є іпрзллзк мбоажмк ноава, 
рмбрм є рієы взжлафайщлмы ігдєы гйя 
имгм омжвзрку, яку ноавм ноаглд врі-
йзрз і, бійщхд рмгм, яка бджнмпдодг-
лщм мбґоулрмвує ноавм. У ущмку омж-
кіллі йыгзла є пурліпры, смкупмк, ж 
якмгм і в якмку вігбуваєрщпя мпяг-
лдлля і рвмодлля нозомглмгм ноава 
ра ноавмвмї одайщлмпрі. Ммела нмгм-
гзрзпщ, цм йыгзла є уфаплзкмк, ода-
йіжармомк ра рвмоудк ноава» [11, 
п. 109].  Такзк фзлмк ла ваедйят 
ноавмвмї лдвзжлафдлмпрі ж мглмгм 
бмку є йыгпщка гігліпрщ мкодкмї мпм-
бз, її пвмбмга ра ілрдодпз, ж ілхмгм – 
кмоайщлм упрайдлі нозлузнз йыгпщ-
кмї узвійіжауії. 

Нд взлзкає емглзт жандодфдлщ, 
цм ноава йыгзлз «лмвмгм» нмкмйіл-
ля (гм одфі як і впі ілхі) кмеурщ бурз 
мбкдедлі в оажі рмгм, якцм вмлз  нм-
оухуырщ ноава ілхзт мпіб. Помрд, фз 
кмела мбкдеуварз ноавм ла пкаеікм 
ла гдлгдолу фз пдкпуайщлу ігдлрзф-
ліпрщ мкодкмї мпмбз, абм ноавм ла 
номгмведлля омгу йыгзлз ж номбйд-
какз бджнйіггя йзхд ла нігправі іп-
луыфзт лмок пупнійщлмї кмоайі? Ог-
лмжлафлмї кардгмозфлмї вігнмвігі лд 
іплує. Тмку пакд в мпралліи жкмгд-
йщмваліи пзруауії, ла лаху гукку 
нмроіблм взкмозпрмвуварз ілгзвігуа-
йщлзи нігтіг - оіхдлля в кмелмку 
мкодкмку взнагку.  

На лаху гукку рур пйіг взкмозп-
рмвуварз взваедлзи нігтіг. Як жа-
жлафає вігмкзи лікдущкзи сіймпмс 
ноава Р. Айдкпі, гуайщла нозомга 
ноава взкагає, цмб нозлузнз, жакмлз 
ра ілхд жапрмпмвувайзпщ у ноавзйщ-
лмку пніввіглмхдллі, кмйз іплує 
пніввіглмхдлля - рмгі бугд гмпяглура 
гаокмлія. Такзк фзлмк, мглзк ж 
удлроайщлзт нмлярщ у ноаві є «воів-
лмва-едлля» (balancing)», вігнмвіглм, 
уд нмкажує, цм воівлмваедлля кає 
жлафдлля гйя ноавмрвмофмпрі и ноа-
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вмжапрмпувалля. Тмбрм гйя ыозгзф-
лмї ноакрзкз, айд ракме номнмоуіи-
ліпрщ йдезрщ в мплмві пакмї пурлмпрі 
ноава. Офдвзглм, цм номнмоуіиліпрщ- 
фапрзла нозомгз ноава [12, п. 317-
318]. 

 «Чдрвдорд» нмкмйілля ноав йы-
гзлз ла пуфаплмку драні взпрунає 
лаибійщх гзпкурмвалмы ноавмвмы 
кардгмоієы. З мглмгм бмку взомбйдлі 
номрягмк іплувалля впщмгм йыгпрва 
кмоайщлі уіллмпрі, які прайз мплмвмы 
ноавмвмгм одгуйывалля впіт узвійі-

жмвалзт лаомгів, ж ілхмгм – кмейз-
вмпрі гйя йыгзлз, які омжкозваырщ 
хзомкі ндопндкрзвз, нмояг ж узк 
оагзкайщлм оуилуырщ кмоайщлм-
дрзфлі нардолз рзпяфмйірлщмї іпрмоії. 
Такзк фзлмк ла ваедйят ноавмвмї 
лдвзжлафдлмпрі ж мглмгм бмку є йыг-
пщка гігліпрщ мкодкмї мпмбз, її пвмбм-
га ра ілрдодпз, ж ілхмгм – кмоайщлм 
упрайдлі нозлузнз йыгпщкмї узвійі-
жауії. Дйя взоіхдлля ущмгм нзралля 
аврмомк номнмлуєрщпя взкмозпрмву-
варз воівлмваеувайщлзи нігтіг. 
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Туоялпькзи Ю. І. Поава йюгзлз лмвмгм нмкмйілля: пупнійьла кмоайь vs йюг-
пька гігліпрь 

В праррі номвмгзрщпя алайіж номбйдкз пундодфлмпрі упрайдлзт лмок кмоайі ра 
йыгпщкмї гіглмпрі в ноават йыгзлз лмвмгм нмкмйілля. Вкажалм, цм рак жвалд «фдрвдо-
рд» нмкмйілля ноав йыгзлз ла пуфаплмку драні взпрунає фз лд лаибійщх гзпкурмва-
лмы ноавмвмы кардгмоієы. Такзк фзлмк ла ваедйят ноавмвмї лдвзжлафдлмпрі ж мглм-
гм бмку є йыгпщка гігліпрщ мкодкмї мпмбз, її пвмбмга ра ілрдодпз, ж ілхмгм – кмоайщлм 
упрайдлі нозлузнз йыгпщкмї узвійіжауії. Дйя взоіхдлля ущмгм нзралля аврмомк ном-
нмлуєрщпя взкмозпрмвуварз воівлмваеувайщлзи нігтіг.  

Кйюфмві пймва: ноава йыгзлз, йыгпщка гігліпрщ, пупнійщла кмоайщ, «фдрвдорд» 
нмкмйілля ноав йыгзлз 

 
 
Туоялпкзи Ю. И. Поава фдймвдка лмвмгм нмкмйдлзя: мбцдпрвдллая кмоайь vs 

фдймвдфдпкмд гмпрмзлпрвм 
В прарщд номвмгзрпя алайзж номбйдкш номрзвмодфзя упрмявхзтпя лмок кмоайз 

з фдймвдфдпкмгм гмпрмзлпрва в ноават фдймвдка лмвмгм нмкмйдлзя. Укажалм, фрм рак 
лажшвадкмд «Чдрвдог» нмкмйдлзя ноав фдймвдка ла пмводкдллмк ъранд вшпрунадр 
дгва йз лд пакшк гзпкурзоудкшт ноавмвми кардгмозди. Такзк мбоажмк, ла ошфагат 
ноавмвми лдмнодгдйдллмпрз п мглми прмомлш явйядрпя фдймвдфдпкмд гмпрмзлпрвм 
мргдйщлми йзфлмпрз, дд пвмбмга з злрдодпш, п гоугми - кмоайщлм упрмифзвшд нозл-
узнш фдймвдфдпкми узвзйзжаузз. Дйя одхдлзя ърмгм вмномпа аврмомк нодгйагадрпя 
зпнмйщжмварщ уоавлмвдхзваыцзд нмгтмг. 

Кйюфдвыд пймва: ноава фдймвдка, фдймвдфдпкмд гмпрмзлпрвм, мбцдпрвдллая км-
оайщ, «фдрвдормд» нмкмйдлзд ноав фдймвдка 

 
 
Turyanskiy Yu. New generation human rights: public morality vs human dignity 
The article analyzes the problem of contradiction between established standards of 

morality and human dignity in the rights of new generation human. It is stated that the 
so-called "fourth" generation of human rights at the present stage is arguably the most 
discussed legal category. 

It is emphasized that the development of global technologies is causing the active 
development of new human rights. In particular, they should include: information rights 
that have expanded in terms of expanding the information space; somatic human rights 
that have gained new potential in the advancement of the medical field of knowledge, 
biochemical and biomedical technologies; reproductive rights - has been expanded in con-
nection with the invention of the latest reproductive technologies that help actively com-
bat the global problem of infertility; sexual and gender rights. 

It is stated that human dignity is the basic pattern of human rights of any genera-
tion. Today it is accepted that the essential content of human dignity is the ability of the 
individual to self-identify, express and freely develop as a person in all its manifestations. 
This is important for the characterization of human rights and fundamental freedoms, in 
particular whether they are universal in nature. Thus, human dignity is a criterion for the 
possibility and demand of human rights. It individually defines itself the set of rights that 
are a priority. Depending on the internal self-determination for different subjects of law, 
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this set of rights will be different, we expect that for a certain category of persons the 
right of participation of citizens in exercising public power is personally valuable, for an-
other (with passive legal and political activity) the said right may be secondary. 

Technology development, scientific progress in each of the sectors of the economy 
leads to the emergence of new opportunities for humans. On the basis of changes in social 
reality, the law should change. Human dignity, as a dialectical category, is also subject to 
transformation, both on the basis of external (usually state-legal) influence and internal 
determinants. The rights of new generation human are perhaps the most subject to such 
differences. On the one hand, moral values, which have become the basis of legal regula-
tion of all civilized peoples, have been developed throughout the life of mankind; and on 
the other, opportunities for the person which open wide perspectives, at the same time 
radically destroy the moral and ethical patterns of the millennial history. 

It is impossible to deny the need for the development of science today, and the value 
to society of an individual is particularly significant. Technology helps solve the global 
crisis. They are of great benefit to mankind, to an individual or to a group of persons. 
Thus, on the levers of legal uncertainty, on the one hand, there is the human dignity of 
the individual, his/her freedom and interests, on the other, the morally established princi-
ples of human civilization. To address this issue, the author proposes to use a balancing 
approach. 

Key words: human rights, human dignity, social morality, «fourth» generation hu-
man rights. 
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