
Бібліографічний огляд 



 Цінності, принципи, ідеї прав і свобод людини, 

громадянського суспільства і правової держави пройшли дуже 

складний і важкий шлях становлення. Вперше поняття «права 

людини» зустрічається в «Декларації прав людини і громадянина», 

прийнятої в ході Великої французької революції в 1789 році. 

 Останніми роками тема прав людини та механізмів їх 

захисту набули загальносуспільного масштабу та політичного 

значення. Більше того, у будь-якій демократичній та правовій державі, 

а саме таку конституційну рису України закріплює ст. 1 Конституції 

України, права та свободи людини і громадянина є найважливішим 

політико-правовим та соціальним інститутом, мірою розвитку 

суспільства та нації, а також основою і змістом функціонування 

органів державної влади та місцевого самоврядування.  



 Відповідно до статті першої Основного Закону, Україна 

визнається правовою державою, а це, насамперед, встановлює, що 

правова держава виступає формою обмеження влади правами і 

свободами людини, як найважливішою противагою свавіллю державної 

влади. Головний принцип політики держави в галузі забезпечення прав 

людини і громадянина визначено ст. 3 Конституції України, а саме: 

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави». 



     Конституція України [Текст] : 

прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. зі змінами, 

які вступ. в силу з 1 січня 2006 р. відпов. 

Закону України №2222-ІV від 8 грудня 

2004 р. Положення Закону України / 

Верховна Рада України. - Офіційне 

видання. - Х. : Парус, 2006. - 47 с.  

 

 Конституція – це основний закон 

держави, в якому регламентуються 

найважливіші з погляду держави 

відносини у сфері державного устрою, 

організації й функціонування органів 

держави, правового статусу особи.  

 У книзі наведено Конституцію 

України, прийняту на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 

року, норми дії якої як Основного Закону 

України мають найвищу юридичну силу. 



       У збірнику висвітлюються актуальні 

питання теорії та історії держави і 

права, порівняльного правознавства, 

державного управління, 

адміністративного, конституційного, 

міжнародного, цивільного і 

підприємницького, аграрного та 

екологічного права, кримінології, 

кримінального і кримінально-

процесуального права. Видання 

розраховане на науковців, викладачів, 

аспірантів і студентів, усіх, хто прагне 

отримати знання з юридичних наук. 

    Держава і право [Текст] : збірник 

наукових праць. Вип. 78 / Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України; 

[редкол. : Ю. С. Шемчученко, І. О. 

Кресіна, О. Ф. Андрійко [та ін.]. - Київ: 

Юридична думка, 2017. - 338 с. 

(Юридичні науки) 



 Сімейне право регламентує 

одну з найважливіших сфер суспільного 

життя, а саме : основні засади шлюбу, 

особисті немайнові та майнові права і 

обов’язки подружжя.  

 Навчальний посібник 

розрахований на студентів, слухачів, 

аспірантів юридичних навчальних 

закладів. Даний посібник стане у пригоді 

всім, хто бажає озброїти себе системою 

знань з курсу сімейного права. 

   Сімейне право України [Текст] : 

навч. посіб. для підготовки до іспитів / 

[упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - 

К. : Центр учбової літератури, 2017. – 

174 с.  



 Навчальний посібник призначено для 

студентів, що навчаються за напрямами 

підготовки «Міжнародні відносини», 

«Географія», а також для широкого кола 

читачів.  

 У посібнику розглянуто загальні 

принципи господарювання в Україні, правові 

основи трудових, кредитно-розрахункових та 

завнішньоекономічних відносин підприємств, 

проблеми організації контролю фінансово-

господарської діяльності підприємницьких 

структур. 

 Посібник рекомендовано для 

студентів економічних спеціальностей вищих 

начальних закладів. 

    Правове забезпечення, організація та 

захист господарської діяльності [Текст] : 

навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

посіб. для ВНЗ / В. Д. Понікаров, С. М. 

Попова, Л. М. Попова, Д. В. Назаренко. - К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 327 c.  



  

     Європейське право (право 

Європейського Союзу) [Текст] : 

навчальний посібник / [упоряд. І. В. 

Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : Центр 

учбової літератури, 2017. - 157, [1] с 

 

 

 

 Навчальний посібник 

розрахований на студентів, слухачів, 

аспірантів юридичних навчальних 

закладів. Структура посібника 

побудована на найбільш оптимальному 

та легкому поданні матеріалу 

студентам – у запитаннях і відповідях. 

Даний посібник стане у пригоді всім, 

хто бажає озброїти себе системою 

знань з курсу європейського права.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

     Судові та правоохоронні органи 

України [Текст] : навч. посіб. / [упоряд. 

І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : Центр 

учбової літератури, 2017. – 200 с. 

  

 

 В навчальному посібнику 

розкриті загальні положення про 

правоохоронну систему органів, до якої 

належать суди, прокуратура, органи 

досудового розслідування, органи 

виконавчої влади, що реалізують 

державну політику в тій чи іншій сфері 

правоохоронної діяльності: 

Міністерство внутрішніх справ, 

Міністерство юстиції, Служба безпеки 

України, державна виконавча служба, 

адвокатура, нотаріат та інші установи.  



   Дудник, О. В. Історія держави і права 

України [Текст] : навчальний посіб. / О. 

В. Дудник ; [рец. Даниленко В. М., 

Романюк І. Р., Скус О. В.] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. - 

Умань : Візаві, 2017. – 204 c.  

 

 У посібнику висвітлюється 

закономірності суспільно-політичного 

устрою, судової та правової системи 

України від її витоків до сьогодення. 

Посібник містить методичні матеріали до 

кожної теми лекцій, екзаменаційний 

контроль, до кожного семінарського 

заняття – плани семінарських занять, 

методичні рекомендації, термінологічний 

словник,першоджерела.   

 Посібник призначений для 

студентів історичних факультетів 

педагогічних вузів, коледжів, ліцеїв, які 

вивчають історію українського права та 

державотворення.  

 

 

 



  

      Марущак, А. І. Інформаційне право 

України [Текст] : підручник : затв. 

МОН України / Марущак А. І. ; МОН 

України. - К. : Дакор, 2017. – 451 c.  

 У підручнику розкриваються 

поняття та структура інформаційного 

права, право на інформацію та теорія 

доступу до інформації, види 

інформаційної діяльності в Україні; 

особливості нормативно-правового 

регулювання процесу розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, 

поняття та основні напрямки 

інформатизації в Україні.  

 Підручник розроблено для 

студентів, що навчаються за 

гуманітарними напрямами підготовки. 

Підручник буде корисним для аспірантів, 

науковців та практиків, які досліджують 

проблематику правового регулювання 

інформаційних відносин в Україні. 

 



  

      Конституційне право України 

[Текст] : Навчальний посібник для 

підготоки до іспитів. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2017. – 218 с. 

 

 Головними завданнями 

посібника є: подання студентам знань 

теорії конституційного права, розвиток 

у студентів навиків самостійної творчої 

роботи при закріпленні теоретичних 

знань у ході вивчення курсу, закріплення 

навиків самостійного вивчення і аналізу 

законодавства.  

 Посібник стане у пригоді всім, 

хто бажає озброїти себе системою 

загальнотеоретичних знань про 

конституційне право, без яких неможливе 

успішне засвоєння інших юридичних 

навчальних дисциплін та власне успішна 

практична юридична діяльність. 

 

 

 



       Лотюк, О. С. Конституційно-правові 

основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні 

[Текст] : монографія / О. С. Лотюк ; [за 

ред. В. Л. Федоренка] ; МОН України, 

Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. - К. : Ліра-К, 2016. – 334 с. 

 У монографії висвітлюються 

законодавчі аспекти конституційних основ 

громадянського суспільства, визначаються 

та систематизуються міжнародні 

стандарти забезпечення права людини на 

участь в управлінні державними справами, 

обґрунтовуються пропозиції щодо 

закріплення в Конституції України засад 

паритетного партнерства держави і 

громадянського суспільства в утвердженні 

прав і свобод людини. 

 Для студентів, магістрів і 

докторантів вищих юридичних навчальних 

закладів, громадських діячів і представників 

громадських організацій. 

 


