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Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) «Розвиток громадянсько-
го суспільства» за фінансової підтримки Міністерства закордон-
них справ Данії.

Універсальний періодичний огляд (УПО). Права людини. Корот-
кий довідник К.: ПРООН, 2011. 18 с.

Фото, використані у публікації, належать Програмі розвитку 
ООН в Україні.

Усі матеріали цієї публікації можуть бути вільно використані як 
повністю, так і окремими частинами. Передрук матеріалів пови-
нен містити посилання на Представництво Програми розвитку 
ООН в Україні.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) є 
глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка 
виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до дже-
рел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому 
світі будувати краще життя. Ми співпрацюємо з 177 країнами 
світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання гло-
бальних та національних проблем у сфері людського розвитку. 
Покращуючи власні можливості, вони мають змогу використо-
вувати досвід і знання співробітників ПРООН та широкого кола 
наших партнерів (www.undp.org.ua). 
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КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА 

До організацій громадянського суспіль-
ства належать учасники ринку праці, 
тобто соціальні партнери (профспілки та 
федерації роботодавців), організації, що 
представляють соціальних та економічних 
гравців у широкому сенсі (наприклад, ор-
ганізації споживачів), громадські організа-
ції (неурядові організації, див. пояснення 
нижче) та організації на рівні громади, 
через які громадяни можуть брати участь 
у житті громади (наприклад, молодіжні 
асоціації чи об’єднання батьків), тощо. 

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (НУО) 
НУО – це об’єднання громадян для за-
доволення та захисту своїх законних со-
ціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних та 
інших спільних інтересів.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН 
(ЕКОСОР) 

ЕКОСОР – один із головних органів Орга-
нізації Об’єднаних Націй, який координує 
економ. і соціальну діяльність її спеціа-
лізованих установ та інститутів. Згідно зі 
Статутом ООН (ст. 61-72) ЕКОСОР уповнова-
жена: виступати центральним органом для 
обговорення міжнародних економічних і 
соціальних проблем глобального та міжна-
родного характеру і вироблення рекомен-
дацій стосовно політики з цих проблем для 
держав-членів, здійснювати дослідження, 
складати доповіді й надавати рекоменда-
ції з міжнародних питань в економічній і 
соціальній сфері, у сфері культури, освіти, 

СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ 

Статут Організації Об’єднаних Націй є 
основоположним документом Організації 
Об’єднаних Націй, який було підписано в 
1945 році. Статут є установчим договором 
і всі країни, що його підписали, є юридич-
но пов’язані його статтями. Серед іншого, 
Статут містить положення про членство 
в ООН, повноваження органів ООН та її 
адміністративний персонал, який назива-
ється «секретаріат ООН». 

http://www.un.org/en/documents/charter 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ООН 
Система спеціальних процедур є одним 
з головних елементів ООН із захисту та 
заохочення прав людини у світі. Основою 
цієї системи є незалежність та практичний 
досвід утримувачів мандатів спеціальних 
процедур. Іншою унікальною особливіс-
тю цієї системи є безпосередній доступ 
утримувачів мандатів до інформації через 
підтримання контактів з урядами та іншими 
зацікавленими сторонами, зокрема, у ході їх 
візитів до країн.   
Спеціальні процедури — це або окрема 
особа, що називається «Спеціальним до-
повідачем», або робоча група, яка зазви-
чай складається із п’яти членів. Залежно 
від спеціальної процедури, вони можуть 
здійснювати поїздки до країни для розсліду-
вання ситуації з правами людини, реагувати 
на окремі скарги, проводити дослідження, 
давати консультації з питань технічного спів-
робітництва на рівні країни та брати участь 
у спільній просвітницькій діяльності. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/

охорони здоров’я; заохочувати повагу і до-
тримання прав людини та основних свобод 
для всіх, тощо. До складу ЕКОСОР входять 
54 держави-члени ООН: 14 – від Африки; 11 
– Азії та Океанії; 10 – Латинської Америки; 
13 – Західної Європи і 6 – Східної Європи. 
Консультативний статус при Раді мають по-
над 600 неурядових організацій.Неурядові 
організації, яким надано консультативний 
статус, можуть направляти спостерігачів 
на відкриті засідання Ради та її комітетів і 
комісій. А також подавати письмові заяви, 
які стосуються діяльності Ради.

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Декларація була прийнята Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 
у 1948 році. Вона визначає різні права 
людини, зокрема, право на життя, свободу, 
справедливий судовий розгляд, право на 
соціальне забезпечення і на участь у куль-
турному житті своєї спільноти. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) є 
міжнародною організацією, яка була за-
снована в 1945 році, після Другої світової 
війни. Її робота спрямована на підтримку 
міжнародного миру і безпеки, розвиток 
дружніх відносин між країнами і сприяння 
соціальному прогресу, підвищенню рівня 
життя і прав людини. На теперішній час її 
членами є 193 країни. Генеральна Асамб-
лея, Рада Безпеки, Економічна та Соціальна 
Рада є органами ООН. 

http://www.un.org/en/ 

ДОГОВІРНІ ОРГАНИ ООН 
Існує дев’ять основних міжнародних 
договорів з прав людини; для контролю 
за здійсненням деяких із них створено 
договірні органи. Договірних органів із 
прав людини є вісім. Договірні органи 
— це комітети незалежних експертів, які 
відстежують, як реалізуються основні між-
народні договори з прав людини. Роботу 
договірних органів забезпечує Управління 
Верховного комісара з прав людини. 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/
HumanRightsBodies.aspx 

УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО  
КОМІСАРА З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Верховний комісар з прав людини є 
основною посадовою особою Організації 
Об’єднаних Націй з питань прав людини. 
Верховний комісар очолює Управління 
Верховного комісара з прав людини 
(УВКПЛ) і керує роботою Організації 
Об’єднаних Націй, що пов’язана з правами 
людини. УВКПЛ є частиною Секретаріату 
Організації Об’єднаних Націй зі штаб-
квартирою в Женеві. УВКПЛ має офіси в 
різних країнах і регіонах і працює з метою 
забезпечення стандартів прав людини. 
УВКПЛ забезпечує роботу договірних ор-
ганів ООН та Ради ООН з прав людини. 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/
WelcomePage.ASPX 

Права людиниКороткий довідник. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД (УПО) 
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Універсальний періодичний огляд 
(УПО) є механізмом, створеним відпо-
відно до Резолюції Генеральної асамб-
леї 60/251 від 15 березня 2006 року, 
якою також було засновано Раду з прав 
людини (РПЛ). У Резолюції йдеться, 
що «огляд повинен бути механізмом 
співробітництва, заснованим на інтер-
активному діалозі з повною участю 
зацікавленої держави, такий механізм 
повинен доповнювати, а не дублювати 
роботу договірних органів».

Кожна країна проходить Універсаль-
ний періодичний огляд 1 раз на 4 роки.

Наприкінці жовтня 2012 року, Україна 
вдруге (перший розгляд пройшов у 2008 
році) буде розглядатися іншими краї-
нами-членами Організації Об’єднаних 
Націй щодо дотримання прав людини 
в державі. Цей процес називається «Уні-
версальний періодичний огляд» або 
УПО. Це нова система моніторингу прав 
людини Ради ООН з прав людини. Вона 
спрямована на поліпшення ситуації з 
правами людини в кожній зі 193 країн, 
що входять до ООН. Це – нова ініціатива, 
коли держави-члени ООН безпосеред-
ньо перевіряють одна одну на предмет 
дотримання прав людини. 

Громадянське суспільство має можли-
вість зробити свій внесок до перевірки 
України, надавши фактичні дані в ООН 
про ситуацію на місцях. УПО може бути 
використаним з метою  висвітлення не-
доліків у захисті прав людини в Україні. 

В рамках розгляду Уряд України може 
бути змушений звітувати за свою по-
передню діяльність. Також УПО може 
бути використаним для підвищення 
рівня інформованості про міжнародні 
стандарти прав людини в Україні. 

Резолюцією 5/1 педбачнено участь усіх 
релевантних та зацікавлених сторін у 

процесі УПО. Відповідно вона регла-
ментує на певних ептапах участь ре-
гіональних міжурядових організацій, 
національних інститутів прав людини, 
а також представників громадянського 
суспільства, включаючи НУО, правоза-
хисників, академічні заклади та дослід-
ницькі інститути.

Сесії засідань робочих груп транслю-
ються в режимі реального часу че-
рез веб-ресурс УВКПЛ, тоді як велику

Під час 5-ї сесії УПО, Мексика прийняла 
83 з 91 рекомендації, що були 
висловлені в ході інтерактивного 
діалогу; Сенегал прийняв 30 з 51 
рекомендації, а Китай прийняв 
тільки половину рекомендацій, 
сформульованих у ході 4-ї сесії. 

Під час 4-ї сесії УПО, Єгипет рекомендував 
Китаю «в світлі своїх національних 
реалій, продовжувати здійснювати 
політику суворого контролю та 
застосування смертної кари»

Під час 2-ї сесії УПО, Україна прийняла 32 
і відхилила 3 рекомекндації, висловлені 
під час інтерактивного діалогу.

Ознайомлення з процесом універсального 
періодичного огляду (УПО)

кількість документації та інформації 
можна знайти в секції УПО на Інтер-
нет-сторінці УВКПЛ та на сторінці УПО 
екстранету Ради з прав людини.

Яку користь може  
принести УПО для моєї 
роботи або кампанії?

 
Результатом УПО стане список ре-
комендацій, підготовлений іншими 
країнами щодо того, як поліпшити 
ситуацію з правами людини в Укра-
їні. Ці рекомендації можна викорис-
тати для початку змін в українському 
законодавстві чи політиці. 

УПО є важливим політичним проце-
сом для країн, оскільки вони розгля-
даються такими ж країнами. Тому УПО 
може використовуватися як платфор-
ма для сприяння підвищенню поін-
формованості громадськості в питан-
нях прав людини.

Що таке Рада ООН  
з прав людини?

Рада ООН з прав людини (РПЛ) поси-
лює розвиток і захист прав людини в 
усьому світі. Для роботи у складі Ради 
обираються Представники урядів 47 
країн-членів ООН. Основною метою 
Ради є вивчення порушень прав лю-
дини і винесення рекомендацій по них 
щодо їх виправлення. 

Права людиниКороткий довідник. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД (УПО) 
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Де відбувається 
розгляд УПО? 

 
Члени Ради ООН з прав людини про-
водять Універсальний періодичний 
огляд країн у будівлі ООН, в Палаці 
Націй у Женеві (Швейцарія). 

Як часто проводиться 
розгляд УПО? 

У межах УПО Рада ООН з прав людини 
розглядає кожну з 193 країн-членів 
ООН раз на чотири роки. Щорічно 
відбувається 3 сесії УПО, на яких роз-
глядаються 48 країн. Разом із тим, УПО 
– це безперервний процес; країни по-
винні здійснювати моніторинг того, 
як у них дотримуються права людини 
протягом усіх чотирьох років. 

Як відбувається процес 
УПО?

УПО складається з трьох основних 
етапів: 

• Огляд ситуації з щодо прав людини в 
країні;

• Виконання прийнятих рекомендацій і 
зобов’язань, взятих на себе країною в 
ході огляду;

• Звітність про прогрес, досягнутий з 
часу попереднього огляду. 

Які питання прав  
людини розглядаються 
в рамках УПО?

В рамках УПО здійснюється ревізія  
дотримання країнами взятих на себе 
зобовязань та ухвалених договорів в 
межах міжнародного права. Зокрема, 
відбувається огляд зобов’язань країн 
щодо наступних міжнародних догово-
рів з прав людини: 

• Статут Організації Об’єднаних Націй;

• Загальна декларація прав людини;

• Договори ООН з прав людини, рати-
фіковані країною, яка знаходиться на 
розгляді УПО (перелік договорів, які 
підписала Україна — на стор. 13), 

• Добровільні зобов’язання, взяті на се-
бе країною, і 

• Міжнародне гуманітарне право. 

Див. перелік ключових понять на сто-
рінках 4 і 5. 

Хто проводить УПО? 
 
Перевірки УПО проводяться робочою 
групою Ради ООН з прав людини, що 
має назву Робоча група з УПО (до якої, 
на практиці, входять усі 47 членів Ради 
ООН з прав людини). 
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Як працює Робоча  
група з УПО?

 
Робоча група з УПО отримує підтрим-
ку від групи під назвою «трійка». До 
неї входять представники трьох країн 
Робочої групи з УПО (по одному пред-
ставнику від кожної країни). 

Членів «трійки» вибирають за жеребом 
з-поміж членів Ради ООН з прав люди-
ни. Кожну країну, яка перевіряється, 
розглядають різні трійки. Представни-
ками членів трійки можуть бути дипло-
мати або експерти, призначені країною. 

Яку роль виконує  
«трійка»?

Група з трьох доповідачів («трійка») ко-
ординує розгляд кожної держави. 

До моменту проведення огляду, краї-
ни, які є членами Робочої групи з УПО, 
можуть надсилати до «трійки» письмо-
ві запитання стосовно країни, яка пе-
ревіряється. «Трійка» передає ці питан-
ня до Управління Верховного комісара 
з прав людини, звідки вони направля-
ються до країні, якої вони стосуються. 

«Трійка» також готує доповідь Робочої 
групи УПО спільно з зацікавленою кра-
їною та Управлінням Верховного комі-
сара з прав людини. 

Яким чином Робоча  
група з УПО вирішує,  
які питання мають бути 
розглянуті в огляді? 

 
Для проведення огляду країни Робоча 
група з УПО використовує три доку-
менти:

• Звіт країни;

• Зведений звіт ООН;

• Зведений звіт зацікавлених сторін.

Звіт країни. Цей звіт містить інфор-
мацію, підготовлену урядом певної 
країни про ситуацію з правами люди-
ни у ній. Обсяг цього звіту не повинен 
перевищувати 20 сторінок і повинен 
бути підготовлений через широкий за-
гальнонаціональний процес консуль-
тацій. Подання звіту Урядом України 
очікується у липні 2012 року. 

Кожна країна повинна надати 
наступну інформацію:

• Ключові національні пріоритети, 
ініціативи та зобов’язання, які 
вона планує на себе взяти з метою 
подолання викликів та перешкод 
задля покращення ситуації з правами 
людини;

• Свої очікування щодо розбудови 
спроможності та заяви про свої 
потреби у технічній допомозі;

• Будь-яку іншу релевантну інформацію;

• Під час повторних оглядів, звіт про 
виконання попередніх рекомендацій.
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Зведений звіт ООН. Цей звіт готує 
Управління Верховного комісара з 
прав людини. У ньому стисло викла-
дається інформація з різних докумен-
тів ООН, таких як звіти ООН, договір-
них органів, спеціальних процедур 
ООН та інших. Обсяг цього звіту не 
повинен перевищувати 10 сторінок. 

Зведений звіт зацікавлених сторін. 
Стислий звіт, який містить інформацію 
від неурядових організацій або орга-
нізацій громадянського суспільства. 
Цей звіт готує Управління Верховного 
комісара з прав людини. Він містить 
короткий виклад інформації, що знахо-
диться у звітах, наданих організаціями 

пов’язаних з виконанням міжнародних 
зобов’язань з прав людини та націо-
нального законодавства;

• Перевірка виконання попередніх реко-
мендацій, наданих Договірними органа-
ми ООН і Спеціальними процедурами;

• Інтеграція основних практичних реко-
мендацій, з чіткими посиланнями на 
рекомендації Договірних органів ООН і 
Спеціальних процедур;

• Матеріали необхідно подавати до Се-
кретаріату УПО у Швейцарії на адресу: 
UPRsubmissions@ohchr.org не пізніше, 
як за 7 місяців до засідання Робочої 
Групи з УПО.

• Кожне електронне подання та ре-
левантне повідомлення повинно 
стосуватись тільки однієї країни. 
В електроному повідомленні, що 
супроводжує подання документів на 
розгляд слід включити: В темі пові-
домлення: назву основної зацікавле-
ної сторони, що подає інформацію; 
вказати тип подання (індивідуалне/
групове); назву країни, що проходить 
огляд; місять та рік релевантної се-
сії УПО. Наприклад: Ukrainian Human 
Right Union – joint UPR submission –
Ukraine – October 2012.

Вимоги до написання 
звіту зацікавлених  
сторін

•  Повторює структуру Загальних Ви-
мог щодо підготовки інформації для 

громадянського суспільства. Звіти ор-
ганізацій громадянського суспільства 
(які не мають статусу ЕКОСОР) не по-
винні перевищувати 10 сторінок (або 
5630 слів), якщо вони представлені 
групою організацій (коаліцією), або  
5 сторінок (або 2815 слів), якщо пода-
ні окремою організацією. Управління 
Верховного комісара ООН з прав лю-
дини використовує тільки перевірену 
інформацію, що надходить з надійних 
джерел. Подання цих звітів очікується 
не пізніше 26 березня 2012 року. 

Детальнішу інформацію про консуль-
тативний статус ЕКОСОР для НУО 
можна знайти на Інтернет-сторінці  Де-
партаменту ООН з економічгих та со-
ціальних зв’язків.

• При написанні звіту основну увагу слід 
звернути на 3 / 5 конкретних питань, 

УПО, згідно рішення РПЛ № 6/102 (Council 
decision 6/102);

•  Описує період за останні 4 роки;

• Написаний офіційною мовою ООН, бажа-
но англійською, французькою, або іспан-
ською;

• Містить короткий параграф про за-
вдання та діяльність інституції, що по-
дає звіт;

• Написаний звичайним простим і тек-
стовим редактором з пронумеровани-
ми параграфами та сторінками;

•  Містить вступний параграф, підсумо-
вуючи основні тези;

• Не містить заключних висновків та ре-
комендацій договірних органів з прав лю-
дини  чи спеціальних процедур РПЛ; про-
те, може містити посилання на прогрес 
чи стан їхнього впровадження;

•  Не цитує звіти інших організацій.

Важливо:

• Звіти, що перевищують 5-ти чи 10-ти 
сторінковий ліміт, не розглядатимуться;

•  Звіти, написані не однією з 6-ти офіцій-
них мов ООН, не розглядатимуться;

•  Звіти, надані після зазначеного кінцево-
го терміну, не розглядатимуться;

• Звіти, що містять яскраво виражену об-
разливу лексику (наприклад, заклики до 
жорстокості чи расистські висловлю-
вання), не розглядатимуться.

Права людиниКороткий довідник. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД (УПО) 

НУО з консультативним статусом 
ЕКОСОР мають право відвідувати сесії 
Робочої Групи з УПО, проте не беруть 
участі в інтерактивному діалозі
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Як відбувається  
огляд?

 
Огляд складається з трьох основних 
частин: 

• Засідання Робочої групи з УПО з метою 
обговорення ситуації щодо прав люди-
ни в країні, що проходить розгляд. 

• Робоча група УПО випускає свій звіт, 
що має назву «Підсумковий звіт». 

• Підсумковий звіт затверджує Рада 
ООН з прав людини. 

Що відбувається під 
час засідання Робочої 
групи  УПО? 

 
1. Представлення. Уряд країни, що 
проходить огляд, представляє свій 
національний звіт про ситуацію щодо 
прав людини в країні, зокрема при-
йняття нових законів, політики, а та-
кож висвітлення проблем, які вимага-
ють вирішення. Крім того, уряд надає 
відповіді на заздалегідь поставлені 
запитання та підняті проблеми. (Див. 
відповідь на запитання «Яку роль віді-
грає трійка»?» на стор. 9).

2. Інтерактивний діалог. Після по-
дання уряду, відбувається діалог між 
країною, що проходить розгляд, та 
членами Робочої групи з УПО. На цьо-
му етапі, країни-спостерігачі (тобто, 

країни-члени ООН, але які не є чле-
нами Ради ООН з прав людини) також 
мають можливість виступити. Країни, 
що входять до Робочої групи УПО та 
країни-спостерігачі ставлять запи-
тання і дають рекомендації країні, 
що проходила огляд. Представники 
країн, що входять до Робочої групи 
УПО, можуть виступати до трьох хви-
лин кожен, а країн-спостерігачів — до 
двох хвилин. 

Яким чином можна здійснювати 
вплив на інтерактивний діалог? 

Виходячи зі змісту альтернативного 
звіту, слід створити документ для ло-
біювання:

• Короткий і лаконічний (1-2 сторінки 
максимум); 

• Не більше 5 -6 основних питань; 

• Посилання на договірні органи і спеці-
альні процедури; 

• Запропоновані питання та рекомен-
дації ;

• Орієнтація на конкретні заходи щодо 
поліпшення ситуації з правами люди-
ни на місцях.

Лобіювання членів РПЛ і  
держав-спостерігачів до початку 
огляду (бажано за 1-2 місяці)

• Організація «брифінгів» із зацікавлени-
ми делегаціями в Женеві ;

• Проведення зустрічей із місіями на місцях; 

• Лобіювання окремих місій в індивіду-
альному порядку. 

3. Заключні зауваження. На цьо-
му етапі країна, що проходила огляд, 
може брати на себе зобов’язання 
щодо поліпшення прав людини в пев-
ному напрямку. На даному етапі краї-
на, що проходить огляд, має можли-
вість відреагувати на рекомендації, чи 
відповісти на запитання, поставлені в 
ході інтерактивного діалогу. На виступ 
країні відводиться 1 годину з 3-х годин 
загального часу огляду. (Інформацію 
про те, де можна ознайомитися із за-
сіданнями УПО в Інтернеті, надано на 
стор. 14).

Що таке «Підсумковий 
звіт»? 

Підсумковий звіт містить коротку ін-
формацію про те, що було сказано і 
рекомендовано під час засідання Ро-
бочої групи з УПО. 

Звіт готує «трійка», а країна, що про-
ходила перевірку, може прийняти 
або відхилити рекомендації. До звіту 
включаються як прийняті, так і відхи-
лені рекомендації. 

Протягом періоду тривалістю від 48 
годин до двох тижнів після засідання 
Робочої групи з УПО, остання прово-
дить одногодинну нараду для ухвален-
ня Підсумкового звіту (для України, це 
може припасти на період з 7 по 21 лис-
топада 2012 року). 

Яку роль відіграє Рада 
ООН з прав людини в 
процесі УПО?

 
Для завершення процесу УПО в Же-
неві, Рада ООН з прав людини при-
ймає рішення про затвердження Під-
сумкового звіту Робочої групи з УПО. 
Це відбувається через кілька місяців 
після засідання Робочої групи з УПО 
(для України, це може статись орієн-
товно у березні 2013 року). 

Протягом засідання тривалістю одну 
годину Рада ООН з прав людини за-
тверджує Підсумковий звіт. Час про-
тягом цієї години ділиться між: 

• Країною, що проходила перевірку;

• Країнами, які є членами Ради ООН з 
прав людини;

• Країнами-спостерігачами;

• НУО та групами громадянського сус-
пільства, і 

• Уповноваженим з прав людини. 

60-ти хвилинне засідання сесії розпо-
діляється наступним чином:

• Країна, що проходила перевірку, має 
20 хвилин на виступ щодо піднятих 
питань і рекомендацій, висловлених у 
ході інтерактивного діалогу. На дано-
му етапі країна надає коментарі до 
зауважень;
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• Представники країн, які входять до 
Ради ООН з прав людини, і країн-спо-
стерігачів мають 20 хвилин (загально-
го часу) на заяви за підсумками огляду;

• Представники неурядових організа-
цій, організацій громадянського сус-
пільства та уповноваженого з прав 
людини мають 20 хвилин (разом) на 
загальні зауваження стосовно огляду. 

Після того, як кожна група отримала 
можливість виступити, Рада ООН з 
прав людини проводить голосування 
з метою затвердження Підсумкового 
звіту Робочої групи з УПО. 

Що відбувається  
протягом чотирьох  
років між оглядами? 

 
Уряд країни зобов’язаний виконати 
рекомендації, що містяться в Підсум-
ковому звіті. Стан виконання країною 
рекомендацій Підсумкового звіту буде 
предметом наступного Універсаль-
ного періодичного огляду. У випадку 
повторюваних відмов щодо виконан-
ня рекомендацій Рада ООН з прав 
людини володіє повноваженнями із 
застосування заходів щодо відмови у 
співпраці. До сьогодні такі заходи не 
були вжиті.  

Угоди ООН з прав 
людини, поки що не 
ратифіковані Україною* 

•  Міжнародна конвенція про захист усіх 
осіб від насильницьких зникнень від 
20 грудня 2006 року. 

• Міжнародна конвенція про захист 
прав трудящих-мігрантів від 18 грудня 
1990 року  Конвенція ще не набрала 
чинності.

Ці та інші договори з прав людини можна 
знайти на веб-сайті Управління Верховно-
го комісара з прав людини: www.ohchr.org 

* Коли держава ратифікує угоду, вона визнає її 

обов’язковість для себе

Угоди ООН з прав  
людини, ратифіковані 
Україною* 

• Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права відповідно до Пер-
шого факультативного протоколу для 
нього, 1976р.

• Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводжен-
ня і покарання, 1987р.

• Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок відповідно-
го до Факультативного протоколу до 
неї, 1999р.

• Міжнародна конвенція про ліквіда-
цію всіх форм расової дискримінації, 
1969р.

• Конвенція про права інвалідів відпо-
відно до Факультативного протоколу 
до неї, 2010р.

 

 

Деякі корисні 
організації  
та веб-сайти

Управління Верховного комісара ООН 
з прав людини 

www.ohchr.org 

Міжнародна служба з прав людини 
www.ishr.ch 

На цьому сайті можна переглянути 
пряму трансляцію засідань УПО. Де-
талі наведено у розділі «Медіа-центр, 
веб-трансляції». 

www.upr-info.org 

(Відділення з питань Ради ООН з прав 
людини УВКПЛ) 
ОНСHR Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
Plais des Nations
8-14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland
Phone: +41 (0) 22 917 92-69
Fax: +41 (0) 22 917 90 11

(Відділ УВКПЛ з питань співпраці з гро-
мадянським суспільством)
OHCHR Civil Society Unit
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
Plais des Nations
8-14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland
Phone: +41 (0) 22 917 90 00
E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org
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Терміни для проведення УПО України 

До 26 березня
2012 року

Незалежні неурядові організації, інші організації 
громадянського суспільства в Україні повинні направити свої 
звіти до Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

До 23 липня
2012 року 

Український уряд повинен надіслати свій звіт до Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини 

Жовтень 
2012 року

Під час 14-ї сесії, що проходитиме з 22 жовтня по 5 листопада 
2012 року, засідатиме Робоча група з УПО, яка проводитиме 
огдяд України.

Листопад 
2012 року Робоча група УПО ухвалює Підсумковий звіт по Україні 

Березень 
2013 року 

Рада ООН з прав людини затверджує Підсумковий звіт по 
Україні

Для нотаток

Права людини
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Цей Короткий довідник «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД 
(УПО). Права людини. Короткий довідник» був підготовлений 
в рамках проекту «Розвиток громадянського суспільства», що 
впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних 
Націй (ПРООН) та фінансується Міністерством закордонних 
справ Данії протягом 2009 – 2012рр.

Під час підготовки цього довідника були використані наступні 
матеріали:

1. Your Rights. Right Now. A Plain English Guide to the Universal 
Periodic Review, Irish Council for Civil Liberties;

2. The Universal Periodic Review – Handbook, FIDH Delegation to 
the UN, 2009; 

3. Working with the United Nations Human Rights Programme. A 
Handbook for Civil Society, New York Geneva, 2008.

Короткий довідник. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД (УПО) 

Для нотаток



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ
ОГЛЯД (УПО)

ПРАВА ЛЮДИНИ

Короткий довідник

ПРООН Україна
Кловський узвіз, 1
Київ, 01021, Україна
Тел.: +38(044) 253-93-63
Факс: +38(044) 253-26-07
www.undp.org.ua

Проект ПРООН 
«Розвиток громадянського суспільства»
http://csdp.org.ua


