
 

«Правові знання – веління часу»  

(до Міжнародного дня прав людини) 

 

 

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме у цей день в 

1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – 

перший універсальний міжнародний акт з прав людини. 

Загальна декларація прав людини є видатним документом в історії людства. Цим 

документом закріплено, що права людини – невід’ємний елемент людської особистості і 

людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення 

системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального 

характеру. 

До створення цього універсального документу не існувало ефективного та дієвого 

механізму захисту основоположних і невід’ємних прав людини. Особливо гострим стало 

питання захисту прав людини після Другої світової війни. Увесь світ тоді об’єднався 

заради однієї спільної мети – створення єдиної міжнародної системи захисту прав 

людини. 

У Преамбулі Загальної декларації прав людини Генеральна Асамблея зазначила, що 

«проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого 

повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган 

суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти 

поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних 



прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів 

держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх 

юрисдикцією». 

Ще одним міжнародним актом, покликаним гарантувати захист прав людини, є 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 

Україна, будучи державою-членом Ради Європи, 17 липня 1997 року ратифікувала 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї. 

Згідно преамбули Конвенції вона має на меті забезпечити загальне та ефективне 

визнання прав людини, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній 

декларації прав людини. 

Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектра громадянських та 

політичних прав, а запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що 

зокрема передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав. 

Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та 

неповагою до прав людини. Повномасштабна війна, яку розв’язала росія проти 

незалежної і суверенної України, численні терористичні акти та військові конфлікти по 

всьому світу свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти 

забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. 

Тому як ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети – 

захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в усьому світі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛІТЕРАТУРА З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА ПРО ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 

 

Конституція України : чинне 

законодавство станом на 07 квітня 2016 р. : 

офіційний текст. — Київ : Алерта, 2016. — 80 с. 

Чинна Конституція України складається з 15 

розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ 

містить 17 перехідних положень. Тексту Конституції 

передує Преамбула.   Статті Конституції враховують 

усі сфери життєдіяльності держави і людини. 

 

 

Конвенція про захист прав людини i 

основоположних свобод. Застосування в 

Україні / Мін-во юстиції в Україні. — Київ : 

Б.И., 2006. — 176 с. 

 

Прийнята відповідно до Загальної декларації прав 

людини з метою додержання країнами-підписантами 

(учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїй 

території прав та основоположних свобод людини. 

Конвенція була відкрита для підписання 4 листопада 

1950 року, набула чинності 3 вересня 1953. Вона 

запровадила судовий механізм захисту визнаних 

міжнародним правом загальних стандартів політичних, економічних, соціальних 

і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи. 

 

Житлове право : навч. посібник / І. М. 

Луцький, Є. І. Федик, В. Й. Кісель, С. Є. Федик, О. 

С. Котуха. — Львів : «Новий Світ-2000», 2013. — 

188 с. — (Вища освіта в Україні). 

У пропонованому навчальному посібнику, 

відповідно до програми Університету права імені 

короля Данила Галицького, висвітлюються основні 

правові інститути житлового права, аналізується чинне 

житлове законодавство України, судова практика, 

окремі теоретичні проблеми житлового права. 

Посібник містить тести, задачі та завдання для 

самостійної роботи студентів. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів 

юридичних вузів та факультетів. 



Килимник І. І. Земельне право України : 

навч. посібник / І. І. Килимник, О. І. Міхно, 

Харків. нац. ун-т. міськ. гос-ва ім. О. М. 

Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2015. — 166 с. 
 

Навчальний посібник складається із тем загальної та 

особливої частин Земельного права України, а саме: 

предмет, принципи і система земельного права, 

правове регулювання управління у галузі використання 

та охорони земель, загальна характеристика права 

власності на землю, право землекористування,  

обмеження та гарантії прав на землю, особливості правового регулювання різних 

категорій земель та ін. 

 

Килимник І. І. Правознавство : навч. 

посібник для студ. усіх спец. всіх форм навч. / І. 

І. Килимник,            Т. А. Коляда, А. В. Науменко, 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. — Харків : ХНУМГ, 2014. — 308 с. 
 

Навчальний посібник містить матеріал з курсів 

«Правознавство», «Право (Правознавство)», «Право 

(Правознавство. Адміністративне право)», «Право», 

«Основи правознавства» та складається з тем основи 

теорії держави, основи теорії права, а також з окремих 

галузей права: трудового, цивільного, сімейного, кримінального та ін. 

Навчальний посібник розрахований на студентів всіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання та дасть їм змогу отримати необхідні знання з 

правознавства. 

Килимник I. I. Цивільне право України : навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. / І. 

І. Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов, 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ, 

2014. — 225 с. 
 

У навчальному посібнику викладаються основні теми 

цивільного права, необхідні для практичної діяльності 

студентів економічних спеціальностей. Курс цивільного 

права спрямований на формування у студентів цілісного 

уявлення про особливості правильного тлумачення та 

застосування цивільно-правових норм, визначення 

належності  різних правовідносин до цивільно-правових. 



 

Кодекс законів про працю України / уклад. 

І. Басова. — Харків : Тов «ВБ «Фактор», 2013. — 

128 с. 

 

Кодекс законів про працю України регулює 

трудові відносини всіх працівників, сприяючи 

зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості 

роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального 

і культурного рівня життя трудящих, зміцненню 

трудової дисципліни і поступовому перетворенню 

праці на благо суспільства в першу життєву потребу 

кожної працездатної людини. 

 

Лебідь В. І. Господарське право : навч. 

посібник / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. 

Нескороджена. — вид. 2-е, доп. і перероб. — 

Київ : Правова єдність, 2014. — 416 с. 

 

Навчальний посібник висвітлює основні теми та 

інститути господарського права – загальної частини 

(поняття господарського права, господарські 

правовідносини, господарське законодавство, суб’єкти 

господарських правовідносин, майнова основа 

господарювання, господарські зобов’язання, господарсько-правова 

відповідальність) та спеціальної частини (особливості правового регулювання 

певних видів господарських відносин). 

 

Основи правознавства України : навч. 

посібник / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. 

М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський. — 12-е 

вид., доп. та переробл. — Харків : Одіссей, 

2013. — 400 с. 

 

Навчальний посібник з основ правознавства 

підготовлений на ґрунті сучасних досягнень 

юридичної науки, з урахуванням змін поточного 

законодавства України. Акцент зроблений на 

ключові для кожного питання категорії. Автори намагалися дати максимально 

ясні, доступні для розуміння формулювання визначень і понять.    



 

Погорілко В. Ф. Правознавство : підручник / В. 

Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. — 3-тє вид., випр. й 

доп. — Київ : "Каравела", 2013. — 592 с. 

 

Відповідно до завдання навчальної дисципліни 

підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять 

і категорій, теоретичних напрацювань з питань 

державотворення та функціонування системи права, дії 

механізму правового регулювання за такими галузями 

права як конституційне, адміністративне, фінансове, 

цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, 

екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право 

соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронної 

діяльності та міжнародного права. До кожної теми наведені запитання для 

самостійної перевірки знань. 

 

Молдован В. В. Правознавство : навч. 

посібник: До 175-річчя Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка присвячується / В. В. 

Молдован, Л. І. Чулінда. — 3-е вид., перероб. і доп. 

— Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 184 с. 

 

Навчальний посібник побудований за модульним 

принципом. У посібнику подані сучасні технології 

навчального процесу. Перший модуль надає необхідні 

знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються 

основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких 

найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, 

трудове та кримінальне. 

Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних 

закладів та усіх, хто цікавиться питаннями застосування законодавства України. 


