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СВОБОДА ОЗНАЧАЄ АБСОЛЮТНЕ
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ.

ФРАНКЛІН РУЗВЕЛЬТ



«Всі люди народжуються вільними і рівними у 

своїй гідності та правах»
Загальна Декларація прав людини

10 грудня 1948 року на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Парижі

прийнято «Загальну декларацію прав людини», основоположний документ, 

що закріплював у міжнародному праві поняття «права людини».

Щороку в цей день відповідно до резолюції ГА ООН  10 грудня 1950 

відзначається День прав людини. Декларацію ратифікувала більшість

держав світу, в т. ч. Україна.



Головна мета Міжнародного дня прав людини – торжество 

в усьому світі понять свободи, безпеки й чесності людей 

по відношенню одне до одного.

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої 

політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх 

практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень 

демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.



Права́ люди́ни — комплекс природних і непорушних свобод і 

юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини 

в суспільстві. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, 

щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів 

суспільства, дотримуючись принципу рівності.

На сьогодні важливо, щоб кожна людина знала свої права, щоб ці

права стали цінністю, визнаною і державою, і

суспільством. Основні положення цього документа в тій або

іншій формі повторюються в багатьох міжнародних договорах, в

конституціях держав-членів ООН.



Визнання і захист прав людини - головний 

обов'язок держави. Держава жодною мірою не 

наділяє індивіда правами, вона лише повинна 

визнати їх існування. Прийнявши Конституцію, 

Українська держава визнала і узяла під свій захист 

невід'ємні, невідчужувані права людини.

28 червня 1996 року 

Верховна Рада 

ухвалила Конституцію

України.

.



Міжнародний День прав людини нагадує всім про 

гідність кожної особистості її громадянських, 

культурних, економічних, політичних і соціальних 

прав, а також, про необхідність захищати ці права, 

і пам`ятати:

«ТИ –ЛЮДИНА,  ЗНАЧИТЬ МАЄШ ПРАВА!»





Правознавство [Текст] : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп.

ред. О. В. Дзера. - 10-е вид, перероб. і допов. - К. : Юрінком

Інтер, 2009. - 848 c.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і

права, розкрито поняття держави, права, правореалізації,

розглянуто засади основних галузей права, а також системи

судових, правоохоронних та правозахисних органів України,

основи юридичної деонтології.

Підручник розрахований на учнів профільних (правових)

класів загально-освітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших

навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в

неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на

викладачів загальноосвітніх шкіл.



Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. -

К. : Либідь, 2005. - 568 c.

Словник містить визначення та опис близько 2 000 понять і

термінів конституційного права як науки і галузі права, які

характеризують конституційні засади організації економічного,

соціального, політичного та духовного життя суспільства,

організацію та функціонування державної влади, основи

взаємовідносин держави та громадянина. Наводиться фактичний

матеріал з практики України та зарубіжних країн.



Семерак О.С., Семерак І.О. 

Основи правознавства : навч. посіб. / О. С. Семерак, І. О. Семерак. -

2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 480 c. -

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії

держави і права та основних галузей чинного законодавства

України: конституційного, цивільного, підприємницького,

житлового, земельного, сімейного, трудового,

господарського, права соціального захисту, а також правовий

статус, формування, повноваження судових, правоохоронних

органів, органів юстиції та правозахисних інституцій.



У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційно-

правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики

реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії

Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків

людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства,

статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової

інформації, організації і проведення виборів, всеукраїнського та місцевих

референдумів, розкриваються конституційно-правовий статус Верховної

Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду,

органів суду і прокуратури, місцевого самоврядування, територіальний

устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної

Республіки Крим.

Конституційне право України : підручник / за ред.: Ю. М. Тодика, 

В. С. Журавський. - К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.



Посібник охоплює основні питання теорії держави і права й складається із

трьох книг: «Теорія держави та права», «Публічне право» (конституційне,

адміністративне, кримінальне, фінансове та екологічне право) та «Приватне

право» (цивільне, господарське, трудове, право соціального захисту,

сімейне, житлове, земельне та аграрне право). Текст посібника складено на

основі навчальних програм для неюридичних спеціальностей студентів

вищих навчальних закладів України, навчальних програм для 10-11-х

профільних класів, державної навчальної програми з правознавства для 10-

11 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання

(С. Ратушняк, Т. Ремех) та вимог до незалежного зовнішнього оцінювання.

Метою курсу є надання широких практичних правових знань учням та

студентам вузів та підготовка до вступу на юридичні спеціальності вищих

навчальних закладів України. Для учнів, студентів, усіх, хто потребує

базових правових знань.

Ратушняк С.П.

Правознавство: навч. посіб. для 10-11 профільних класів, 

абітурієнтів, студентів неюридичних спеціальностей /С.П. Ратушняк.-

Вид. 3-є, доп. і переробл. – Тернопіль : Начальна книга – Богдан, 2014. –

720 с.



Гавриш С. Б. Правознавство: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 

навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, 

Т.М. Філіпенко. – К. : Генеза, 2011. – 416 с.

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з

правознавства для профільного рівня. Матеріал підручника

складається з двох частин: "Публічне право" і "Приватне право".

Розділи і параграфи наповнені таблицями та схемами, для

систематизації правової інформації в доступній логічній формі, що

дає можливість замінити вид навчальної діяльності при самостійній

роботі. Подані статті нормативно-правових актів полегшують

організацію групової роботи. Підручник підготовлено відповідно до

психолого-вікових особливостей одинадцятикласників. Матеріал

сприяє розвитку критичного мислення, а також уміння формулювати

аналітичні судження.



Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П.

Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка.- К.: Либідь,

2003- 320с

У словнику вміщено понад 1000 основних юридичних

термінів з різних галузей міжнародного, трудового,

кримінального та цивільного права, законодавства, курсів

юридичних дисциплін, що вивчаються в закладах освіти й

використовуються у повсякденній юридичній практиці. Для

студентів вищих навчальних закладів.



Юлдашев О.Х.

Міжнародне приватне право: Академічний курс [Текст] : 

підручник для студ. вищих навч. закл. / О. Х. Юлдашев. - К. : 

Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 352 с.

У підручнику висвітлено сучасний стан регулювання

приватноправових відносин. Значну увагу приділено праву

власності в міжнародному приватному праві, міжнародним та

національним правовим засадам у здійсненні інвестиційної

діяльності, міжнародно-правовому регулюванню ринку цінних

паперів, питанням подвійного оподаткування,

зовнішньоекономічним договорам, правовому регулюванню

договору(контракту)міжнародної купівлі-продажу товарів,

міжнародним розрахункам, міжнародним перевезенням, державній

закупівлі, її міжнародним аспектам.


