ПРАВА ЛЮДИНИ: СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВА
"Усі люди народжуються вільними і
рівними за своєю гідністю і правами".
Ст. 1 Загальної декларації прав людини.
Права людини, їх історія, еволюція, призначення, забезпечення та
реалізація перебувають в центрі уваги політичної, економічної, правової,
етичної, релігійної та філософсько-соціальної думки.
На шляху розвитку свободи і правосвідомості все чіткіше виявляється
прагнення людей обмежити всевладдя держави, захистити особу від диктату
державних органів та свавілля посадових осіб, надати особистості можливості
для самовизначення . Ось чому потрібно знати свої права, а наша книжкова
виставка вам в цьому допоможе.
1. Історія розвитку прав людини
Історія держави і права України :
підручник / за ред. В. Д. Гончаренка. – Харків :
Право, 2014. - 704 с.
У
виданні
розкриті
найголовніші
закономірності виникнення, розвитку і занепаду
державно-правових систем, що існували та
змінювали одна одну на українських землях.
Виявлені глибинні, фундаментальні причини
трансформації українських державно-правових
інститутів та з'ясовані наслідки їх історичного
генезису, а також досліджена історична еволюція
українського права з врахуванням геополітичного,
релігійного, соціокультурного, а також правового
впливу інших держав.
Для викладачів, студентів, аспірантів
юридичних закладів, а також усіх, кому цікава
історія держави і права України.
Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / за ред.
Л. М. Маймексулова. – Харків : Право, 2013. – 520 с.
В підручнику розкриті властивості та функції права, що притаманні всім
державам без розрізнення країн, часів та цивілізацій. Також викладено матеріал
з курсу історії права зарубіжних країн та загальноправові процеси – генезу
права, його історичні типи, різні правові школи,особливості історії окремих
галузей права.
Видання необхідне для студентів, аспірантів, викладачів і для всіх, хто
цікавиться історією держави і права.

Історія Українського права / за ред.
О. О. Шевченка. – Київ: Олан, 2013. – 214 с.
У навчальному посібнику висвітлені джерела
права України, та його історія. Право є частиною
духовної культури українського народу і вивчення
історії його розвитку сприяє підвищенню рівня
правосвідомості як частини самосвідомості народу, а
також є засобом забезпечення справедливості, прав і
свобод людини та інтересів нації.
Для студентів юридичних вузів та факультетів
і всіх, хто цікавиться історією права України.

Підопригора О. А. Римське право : підручник / О. А. Підіпригора. – Київ : Юрінком Інтер,
2014. - 528 с.
Римське право належить до унікальних
витворів людського генія, котрі на кшталт семи
чудес світу є найвищими досягненнями цивілвїізації
– віхами на шляху прогрессу.
У підручнику висвітлені загальні положення
правової системи Стародавнього Риму, що
грунтувались на ідеях природного права, засадах
справедливості, порядності, доброчесності. Римське
право є "материнським", щодо практично всіх
європейських правових систем.
Для студентів, викладачів, правознавців, усіх,
кого цікавлять питання історії та теорії права.

Середа А. М. Історія держави і права України : навчальний посібник /
А. М. Середа. – Суми : Університетська книга, 2012. – 332 с.
Вивчення історії держави і права України є важливим для вирішення
глобальних завдань, що постають перед українською державою у XXI столітті.
Дане видання за допомогою схем розкриває основні етапи формування
суспільно-політичного устрою, судової та правової системи України від її
витоків до початку XX століття. У посібнику є термінологічний словник та
хронологія історичних подій.
Для всіх, хто цікавиться історією права.

Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу :
навчальний посібник. – Львів : Світ, 2012. – 348 с.
У посібнику висвітлені питання виникнення та суті держави і права в
стародавніх країнах Сходу – Вавилоні, Єгипті, Індії та Китаї, їх суспільний лад,
державний устрій, джерела та характерні риси права (основні його галузі,
інститути). Охарактеризована державність античних країн – стародавніх Греції
та Риму. Показано історичне значення досвіду цих держав для сучасної Європи
та світу.
Для студентів юридичних інститутів, коледжів і для всіх, хто цікавиться
історією права країн стародавнього світу.
Додаткова інформація на сайтах:
Заморена А. Л. Еволюція уяви про права людини в історії людства
[Електронний ресурс] / А. Л. Заморена // Правознавство : [сайт]. – Б.м. Б. р.
Режим доступу : http://wnatalli.blogspot.com/p/11-i-iii-1-1.html ( дата звернення :
4.12.2015). – Назва з екрана.
Права людини [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія :
[сайт]. – Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D
0%B8 (дата звернення : 4.12.2015). – Назва з екрана.
Права людини. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав
людини [Електронний ресурс] // Херсонське управління юстиції :
[сайт]. – Херсон, 2015. – Режим доступу : http://www.kidrights.kherson.ua/html/
humanrights.html (дата звернення : 4.12.2015). – Назва з екрана.
2. Конституційні права і свободи громадян України
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина в Україні : підручник /
А. М. Колодій. – Київ : Всеукраїнська асоціація
видавців “Правова єдність”, 2011. – 350 с.
У підручнику розглянуті ідеї прав, свобод та
обов’язків людини в різні історичні епохи,
охарактеризовані українські ідеї про права людини.
На основі Конституції і законодавства України
розглянуті правовий статус, конституційні права,
свободи та обов’язки, міжнародний і національний
механізм реалізації прав і свобод людини та
громадянина, роль судових і правоохоронних
органів у такому механізмі.
Підручник корисний всім, хто цікавиться
проблемами теорії та практики реалізації прав
людини.

Кравченко В. В. Конституційне право України : навчальний посібник / В. В. Кравченко. – Київ : Атіка, 2013. – 592 с.
Конституційне право – провідна галузь національного права України.
Посібник базується на конституційних та інших нормативно-правових
приписах, що стосуються організації конституційного ладу України, гарантії
прав і свобод людини і громадянина, форм здійснення народовладдя,
конституційно - правового статусу органів державної влади, засад місцевого
самоврядування.
Для всіх, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку
України.
Майданник О. О.
Конституційне право
України : навчальний посібник / О. О. Майданник. –
Київ : Алерта, 2012. – 380 с.
У посібнику розглянуті основні питання теорії
конституційного
права,
висвітлено
інститути
конституційного права України, проаналізовані
особливості , що їм притаманні. Розглянуті питання
регулювання
суспільних
відносин
нормами
конституційного права України, правовий статус
суб’єктів конституційно-правових відносин.
Видання розраховане на широке коло читачів,
котрі цікавляться проблемами конституційного права.

Основи демократії. Права людини та їх
забезпечення в умовах суспільних змін : навчальний
посібник / за ред. О. В. Філонова. – Київ : Знання,
2012. – 215 с.
Навчальний посібник розкриває найважливіші
принципи розбудови демократичного суспільства,
показує
взаємозв’язок
розвитку демократії
із
забезпеченням прав і свобод людини та громадянина.
Висвітлені також ті питання демократії, які є
проблемними у сфері державного будівництва та
реформування
правової
системи
України.
Проаналізовано зарубіжну практику створення та
розвитку демократичних інститутів.
Для широкого загалу читачів.

Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний
посібник / А. С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2014. – 176 с.
У різних правових системах права і свободи формувалися та
конституційно закріплювалися на основі певних закономірностей і
національно-історичної специфіки. Пізнання їх є необхідною умовою
формування і гармонізації законодавства нашої країни. Теоретичні і прикладні
аспекти цієї проблематики розкрито у цьому виданні.
Книга прислужиться всім, хто цікавиться особливостями розвитку
національних правових систем.
Погорілко В. Ф. Констииуційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко. – Київ : Алерта , 2014. – 432 с.
В книзі розглянуті основи конституційного ладу, форми безпосереднього
народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади
та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України
і правової охорони Основного Закону.
Для всіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та
Конституції України.
Совгиря О. В. Конституційне право України : навчальний посібник /
О. В. Совгиря. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 632 с.
У посібнику втілено питання щодо форм безпосередньої демократії
(прямого народовладдя), конституційно-правових основ організації і здійснення
державної влади в Україні, законодавчої влади, конституційно-правового
статусу Президента України, виконавчої, судової влади та прокуратури в
Україні, а також місцевого самоврядування.
Видання для всіх, хто цікавиться конституційним правом України.
Додаткова інформація на сайтах:
На допомогу командиру. Конституційні права, свободи та обов’язки
людини та громадянина [Електронний ресурс] // Херсонське управління
юстиції : [ сайт]. – Херсон, 2014. – Режим доступу : http://vyhovnarobota.blogspot.com/2011/06/blog-post_8611.html (дата звернення : 4.12.2015). –
Назви з екрана.
Класифікація прав і свобод людини і громадянина [Електронний ресурс] //
Миколаївське районне управління юстиції : [сайт]. – Миколаїв, 2014. – Режим
доступу
:
http://mukolaivjst.at.ua/news/klasifikacija_prav_i_svobod_ljudini_i_
gromadjanina/2012-04-17-186 (дата звернення : 4.12. 2015) . – Назви з екрана.

3. Захист прав дітей в Україні
Захист прав дитини в Україні: підсумки
діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента
України з прав дитини Ю. О. Павленка / за ред. Ю. О.
Павленка. – Київ : "К. І. С." , 2014. – 187 с.
У
книзі
поданий
звіт
про
проведення
моніторингового дослідження стану функціонування
закладів для дітей – сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних
умов для виховання та навчання в сім’ї та дітей з
особливими потребами.
Для всіх, хто цікавиться захистом прав дітей в
Україні.
Знай свої права, дитино : основні засади конвенції про права дитини
(1989) / за ред. С. Кириленка. – Київ : "Махаон-Україна", 2012. – 46 с.
В книзі у віршованій формі описані всі права дітей, що записані в
конвенції про права дитини: право на життя, ім’я і громадянство, сім'ю,
навчання та відпочинок, захист від насилля та економічної експлуатації,
медичні послуги, а також держава захищає дітей від викрадення і торгівлі ними.
Для всіх, хто цікавиться захистом прав дітей, а також для самих дітей та
їх батьків.
Полякова О. М. Актуальні аспекти соціальноправового захисту молоді в сучасній Україні :
навчальний посібник / О. М. Полякова. – Суми :
Університетська книга, 2011. – 240 с.
У посібнику висвітлено проблеми соціального
статусу молоді, особливості становлення вітчизняної
системи молодіжного законодавства, сучасний стан
соціального захисту молодих людей з особливими
потребами в Україні, а також права, свободи та обов'язки
молоді.
Книга для студентів вищих педагогічних закладів ,
соціальних педагогів, та всіх, хто цікавиться правами
молоді.

Права людини : моя власна думка / за ред. Є. Захарова. – Харків : Фоліо,
2005. – 168 с.
В збірці слово надане дітям і містить вона 30 повних текстів та уривків з
учнівських творів-есе, присвячених проблемам прав людини – це і права
дитини; право на життя; права, що не реалізовані в нашій країні; проблеми
дискримінації; причини виникнення конфліктів.
Для всіх хто цікавиться правами людини взагалі та правами дитини
зокрема.
Цуканова Є.О.
Мої права : довідник випускника й абітурієнта /
Є. О. Цуканова. – Харків : “Ранок”, 2010. – 96 с.
Видання містить відповіді на питання, які хвилюють вас і ваших
однолітків – це інформація про зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО); про
вступ до вузів, громадянство в Україні. З розділів книги ви дізнаєтесь про
випадки торгівлі людьми, військовий обов’язок, альтернативну військову
службу.
Довідник призначений для учнів 11 класів, абітурієнтів, батьків, учителів
і всіх, хто цікавиться правами молоді.
Цуканова Є.О. Мої права : довідник для учнів
5-9 класів / Є. О. Цуканова. – Харків : “Ранок”, 2010.
– 96 с.
Видання навчить вас застосовувати норми
права у повсякденному житті, захищати свої права за
допомогою закону. У посібнику є відповіді на
запитання про права дітей у сім'ї , школі, про
поведінку у надзвичайних ситуаціях. Підлітки
дізнаються, як треба спілкуватися з працівниками
правоохоронних
органів,
медичних
установ,
навчаться обстоювати свої права споживачів товарів і
послуг.
Видання корисне для підлітків, а також їхніх
батьків та вчителів.
Додаткова інформація на сайтах:
Захист прав дитини в Україні [Електронний ресурс] // Нововоронцовське
районне управління юстиції Херсонської області : [сайт]. – Нововоронцовськ,
2015. – Режим доступу : http://novovoronzovka.just.ks.ua/pravova-osvitanaselennya/zahist-prav-ditini-v-ukrayini.html (дата звернення : 4/12/2015 ).
Проблемні питання дотримання прав дитини в Україні [Електронний
ресурс] // Українська Гельсінська спілка з прав людини : [сайт]. – Б.м., 2011. –
Режим доступу : http://helsinki.org.ua/index.php?id=1298365350 (дата звернення : 4.12.2015). – Назви з екрана.
Законодавство України про права дітей [Електронний ресурс] //
Навчально-виховний комплекс № 240 “ Соціум” : [сайт]. – Київ, 2015. – Режим
доступу : http://nvk240.com/the-rights-of-parents-and-children/53-law-of-ukraineon-rights-of-child (дата звернення : 4.12. 2015). – Назви з екрана.

4. Європейське право в галузі прав людини
Гом’єн Д.
Короткий путівник Європейською конвенцією з прав
людини / Д. Гом'єн. – Львів : Кальварія, 2005. - 182 с.
У виданні висвітлені питання і проблеми захисту прав людини, що
виникали в державах протягом останніх десятиріч, підходи до їх вирішення з
боку органів Конвенції. Європейська конвенція – це найбільш досконалий та
ефективний правовий документ у світовому масштабі, присвячений захисту
прав людини. Також розглянуті практики Європейської комісії та суду при
застосуванні конвенції з прав людини.
Для всіх хто цікавиться правами людини.
Дженіс М. Європейське право у галузі прав
людини : джерела і практика застосування /
М.
Дженіс. – Київ : “АртЕк”, 2007. – 624 с.
У виданні проаналізовані положення Конвенції та
інших джерел європейського права в галузі прав
людини, а також практика їх застосування. На
конкретних прикладах показано, хто, куди і в якому
порядку може звернутися за відновленням своїх
порушених прав людини, а також як розглядаються і
вирішуються такі заяви у Страсбурзі європейською
комісією та судом з прав людини.
Для всіх, хто цікавиться питаннями з прав
людини.
Право Європейського Союзу : навчальний посібник / за ред В. М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2010. – 366 с.
У посібнику наведена інформація про цілі, завдання, принципи
Європейського Союзу, систему його органів, механізмів створення та
застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Розглянуті
питання адаптації українського законодавства до прав Європейського Союзу.
Книга є корисною для студентів, викладачів, аспірантів і всіх, хто
цікавиться питаннями європейської інтеграції.
Право Європейського Союзу : підручник / за ред.
В. І. Муравйова. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
Видання висвітлює юридичну природу Європейського
Союзу та його правові системи. Окрему увагу приділено
системі захисту прав людини в рамках Європейського
Союзу, а також як Україна використовує потенціал права
Євросоюзу, необхідного юристам, бізнесменам, працівникам державних установ і простим громадянам.
Книга цікава для викладачів, студентів, аспірантів і
усіх, хто цікавиться питаннями регулювання європейської
інтеграції.

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник /
Н. В. Пронюк. – Київ : 2012. 280 с.
Посібник дає знання з міжнародного права та притосування їх до
практичних ситуацій у повсякденному житті, виробленню навиків пошуку,
тлумачення
норм міжнародного права, імплементації у національне
законодавство та їх застосування. У виданні також є ситуативні завдання та
тести з міжнородного права.
Для всіх, хто цікавиться міжнародним правом.
Свобода П. Вступ до європейського права /
П. Свобода. – Київ : “К.І.С.”, 2006. – 280 с.
К книзі відображені основні елементи і принципи
функціонування правової системи Європейського Союзу
в різних галузях, в тому числі і в галузі захисту прав
людини. На конкретних прикладах розглянуті головні
проблеми і ознаки правової європейської системи, як
системи міжнародного права, та її роль у захисті прав
людей взагалі.
Видання корисне для студентської спільноти та
всіх, хто цікавиться європейським правом.
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