«Права людини в Україні:
сучасні виклики»
“Свобода означає абсолютне верховенство прав людини.”
32-й президент США
Франклін Рузвельт

Шановні читачі!
Запрошуємо переглянути віртуальну
книжкову виставку
до Міжнародного дня прав людини
Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки, де Вам
допоможуть підібрати не тільки запропоновану
літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Конституція України: чинне законод. зі змінами та допов.
Станом на 22 травня 2019 р. (офіц. текст). – Київ: Вид. дім
“ПАЛИВОДА А.В.”, 2019. – 72 с. – Закони України.
Конституція України – Основний закон України, ухвалений 28
червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го
скликання. Конституція України набрала чинності з дня її
прийняття.

Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч.
посібник. – К : Юрінком-Інтер, 2004. – 336 с.
У посібнику розглянуто соціальнокультурні та світоглядні
передумови формування ідеї прав людини й громадянина,
проаналізовано філософську і правову думку щодо цих ідей у
різні історичні епохи, надано нормативні документи, що
закріплювали права людини в умовах Середньовіччя, Нового і
Новітнього часу, українські ідеї про права людини. На основі
Конституції і нового законодавства України розглянуто
правовий статус, конституційні права, свободи та обов’язки,
механізм реалізації та забезпечення прав і свобод людини й
громадянина, роль судових і правоохоронних органів.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і
протоколи до неї: зб. законодав. і нормат. актів: (офіц.
текст)/упоряд. Ю.В. Паливода.– Київ:Вид. дім "ПАЛИВОДА А.
В.", 2011.– 120 с.– (Закони України).
Збірник містить текст Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та протоколи до неї, Загальну
декларацію прав людини, а також Закон України.

Філонов О.В., Субботін В.М., Пашутін В.В., Тодоров І.Я.
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах
суспільних змін.: навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - Київ: Знання,
2008.-215с.
Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому
розкриваються
найважливіші
принципи
розбудови
демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів
розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод людини та
громадянина.

Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні:
доповідь
Уповноваженого
ВР
України
з
прав
людини/Н.І.Карпачова. – Київ, 2008.– 400 с.
Доповідь
присвячено
характеристиці
Уповноваженого
Верховної ради України з прав людини в механізмі захисту прав
і свобод людини і громадянина в Україні та визначенню
перспектив розвитку даного інституту.

Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність
Конституційного Суду України.– 2-е вид., перероб. та доп.–
Київ:Логос, 2017.– 399 с.
Видання розраховане на працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування, студентів та професорськовикладацький склад вищих юридичних навчальних закладів,
суддів, юристів, працівників правоохоронних органів, а також
може бути цікавим і корисним для читачів, діяльність яких
пов’язана з питаннями захисту конституційних прав та свобод
людини і громадянина.

Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб.. –
Київ. : Алерта, 2011. – 380 с.
У навчальному посібнику на основі чинного конституційного
законодавства
розглянуті
основні
питання
теорії
конституційного права, висвітлено інститути конституційного
права України, проаналізовані особливості, що їм притаманні,
питання
регулювання
суспільних
відносин
нормами
конституційного права України, правовий статус суб’єктів
конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча
діяльність,
особливості
конституційно-правової
відповідальності.

Погорілко В.Ф.,Федоренко В.Л. Конституційне право України:
підручник. - Київ: Ліра-К, 2011. - 532 с.
Розглянуто особливості конституційного права України як
галузі національного права, науки та навчальної дисципліни;
конституцію
України
як
основний
закон
держави;
Конституційно-правовий статус людини та громадянина; форми
народного волевиявлення; статус Президента України;
територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

Лебідь В.І. Конституційне право України:навч. посіб.– 2-ге
вид., доповн. і переробл.– Київ:Правова єдність, 2017.– 36 с.–
(На допомогу студенту).
Метою створення посібника було систематизувати і стисло
викласти інформацію з теоретичних питань конституційного
права України, що передбачені програмою кваліфікаційного
іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю.

Годованець В.Ф. Конституційне право України:навч. посіб./
В.Ф.Годованець,
А.С.Головін.–
Київ:ДП
"Видавничий
дім"Персонал", 2011.– 384 c.– ISBN 978-617-02-0066-2
Станом на 11 квітня 2011 року розглядаються загальні засади
конституційного ладу України, конституційні основи
організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової
влади,
Президента
України,
органів
місцевого
самоврядування, територіального устрою України.

Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція
навч.посіб. – Київ:ЦУЛ, 2007. – 200 с.

в

Україні:

Визначено місце органу конституційної юстиції в системі
правової охорони в Конституції
України, аналізується
правова охорона, засади організації, основні напрями
діяльності Конституційного Суду України за діючим
законодавством України, правова природа та проблеми
реалізації його актів, засади і процедура конституційного
провадження.

Основи демократії: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів/За заг.ред. А.Ф.Колодій.– 3-тє вид.,
оновлене і доповнене.– Львів:Астролябія, 2009.– 832 с.
У підручнику подано грунтовний виклад основних тем, що
стосуються демократичного розвитку суспільства.

Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991 - 2005
рр.= Establishing the rule of law in Ukraine. 1991-2005. - 2-е вид.,
допов. і перероб. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 352 с.
Видання містить доповіді, виступи, статті автора, присвячені
концептуальним
правовим
проблемам
становлення
Української держави.

Погорілко В.Ф. Референдне право України:навч.посіб. для
студ. вищих навч. закл./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.–
Київ:Ліра - К, 2009.– 366 с.
Навчальний посібник представлений двома частинами, що
розкривають сутність і зміст референдного права, історії
референдного процесу України, зокрема, проблеми загальної
теорії референдного права, історії референдумів, поняття та
види референдумів, їх функцій, співвідношення референдумів
із іншими формами прямого народовладдя, а також проблеми
основних інститутів референдного права та питання організації
та проведення всеукраїнського і місцевих референдумів.

Томенко М.В. Україна: історія Конституції: навч. посіб.–
Київ:Генеза, 2015.– 144 с.
Навчальний посібник, написаний відомим політиком і
громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії
розвитку українського конституціоналізму від найдавніших
часів до сьогодення.

Колодій
А.М.,
Олійник
А.Ю.
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні:
підручник. - Київ: Правова єдність, 2008. - 350 с.
У підручнику розглянута філософська та правова думка щодо
ідеї прав, свобод та обов'язків людини в різні історичні епохи,
охарактеризовані нормативно-правові акти, що закріплювали
права людини в умовах середньовіччя, нового і новітнього
часу, українські ідеї про права людини.

Права молоді в Україні. – Київ: Український національний
союз молодих юристів, 2003. – 149 с.
Книга всебічно висвітлює комплекс найбільш значущих прав
молодих українських громадян за основними галузями
національної правової системи та поряд із ретельним аналізом
нормативних актів містить практичні поради молодим людям –
як ефективно реалізувати свої права та законні інтереси, а
також юридично грамотно захистити себе у разі їх порушення.

Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації.
Коментар, законодавство, судова практика. – Київ:
ЮрінкомІнтер, 2005. – 336 с.
У книзі наводиться коментований текст Закону України "Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні" та прийняті у відповідності до нього нормативноправові акти.

Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних
справах. Захист життя, здоров'я, честі та гідності/за заг.ред.
В.С. Ковальського.– Київ:Юрінком Інтер, 2019.– 296 с.
У виданні зібрано 25 рішень Європейського суду з прав
людини в контексті статей Кримінального кодексу України.

Дудаш Т.І. Практика Європейського Суду з Прав людини:
посібник. – Київ: Алерта, 2013. – 368 с.
Викладено питання функціонування загальноєвропейської
конвенції захисту прав людини з урахуванням змін, внесених
Протоколом № 14, та нових тенденцій розвитку цієї системи. У
загальній частині посібника розглянуто особливості цієї
системи, а спеціальна частина присвячена висвітленню
практики тлумачення та застосування Європейським судом з
прав людини окремих конвенційних прав, включаючи і його
практику щодо України.

Яцишин Н.Г. Міжнародне співробітництво держав у сфері
захисту національних меншин:навч. посіб/Держ. фіскал.
служба України; Ун-т держ. фіскал. служби України.–
Ірпінь:ВПЦ УДФСУ, 2018.– 322 с.– (Податкова та митна
справа в Україні;Т.112).
Навчальний посібник присвячений важливому питанню історії,
теорії та практики міжнародного права - питанню
міжнародного співробітництва у сфері захисту національних
меншин.Він містить великий обсяг матеріалу, що стосується
історичних та теоретичних аспектів прав національних
меншин, міжнародних стандартів та проблем практичного
захисту прав, свобод і законних інтересів національних
меншин у сучасних умовах.

