
 

 

 

 

 

 

Запрошуємо переглянути віртуальну 

виставку 

«Захист прав і свобод людини і 

громадянина в Україні та світі» 
 

до Міжнародного дня захисту прав людини 

(10 грудня) 

 

  



 

 

Шановні користувачі! 

 
Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки, де ви зможете 

більш детально ознайомитися з літературою на 

будь-яку іншу тему. 

 

 

 

 

 

 

  



Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод і протоколи до неї : зб. 

законодав. і нормат. актів / 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. 

 

 

 

 

Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з 

Прав людини : посібник. / Т. І. Дудаш. – 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. 

 

 

Дженіс М. Європейське право у галузі прав 

людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, 

Р. Кей, Е. Бредлі ; пер. з англ. – Київ : АртЕк, 1997. – 

624 с. 

У книзі проаналізовано положення Конвенції та 

інших джерел європейського права в галузі прав 

людини, практику 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 

Європейським судом з прав людини. 

 

  



 

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. – 219 с. 

У виданні зібрано 25 рішень Європейського 

суду з прав людини в контексті статей Кримінального 

кодексу України. Рішення стосуються таких 

основоположних прав як «право на життя», «заборона 

катування», «право на свободу та особисту 

недоторканість», «право на справедливий суд». 

 

 

 

Міжнародні стандарти забезпечення свободи 

вираження поглядів : зб. публікацій Артиклю 19 / 

Інститут Медіа Права ; за ред. Т. Шевченка, 

Т. Олексюк. – Київ : Фенікс, 2008. – 224 с. 

Це видання містить ряд документів, 

розроблених міжнародною організацією 

«Артикль 19», які встановлюють принципи 

регулювання у сфері свободи вираження поглядів. 

Збірник призначений для викладачів факультетів 

журналістики, фахівців з медіа права, працівників 

громадських організацій, науковців. 

 

 

 

Європейське право (право Європейського 

Союзу) : навч. посіб. для підготовки до іспитів. / упор. 

І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 158 с. 

Структура посібника складається зі вступу до 

європейського права, положення про інститути, 

політики та зовнішньої діяльності Союзу та ін. 

 

 

  



 

Конституція України : нормат. докум. з урахув. 

останніх змін в ред. станом на 01.01.2022 р. (відповід. 

офіц. тексту). – Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2022. – 

56 с. – (Законодавство 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. посіб. / А. М. Колодій. – Київ : 

Юрінком-Інтер, 2004. – 336 с. 

У посібнику розглянуто соціально-культурні 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. 

 

 

 

 

Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина в Україні : підручник. / 

А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – 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. 

 

 

 

 

  



 

Стан дотримання та захисту прав і свобод 

людини в Україні: Доповідь Уповноваженого 

Верховної Ради 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. 

 

 

 

 

 

Основи  демократії. Права людини та їх 

забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / 

О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, 

І. Я. Тодоров. – Київ : Знання, 2008. – 215 с. 

У навчальному посібнику розкриваються 

найважливіші принципи розбудови демократичного 

суспільства, показано взаємозв’язок принципів 

розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод 

людини та громадянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 


