Твої права – твій захист
Бібліографічний огляд
«Право людини є священним,
яких би це жертв не коштувало
пануючій владі»
І. Кант
10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН – відзначається
Міжнародний день захисту прав людини, знаменуючи річницю ухвалення
Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році. Загальна декларація
прав людини є першим універсальним, в історії міжнародних відносин, актом ,
в якому проголошені принципи забезпечення основних прав і свобод людини.
На його основі базуються міжнародні стандарти в сфері прав людини, які
проголосили своєю метою розширення демократії, захист прав людини,
співробітництво з основних питань права, культури, освіти, інформації, захисту
навколишнього середовища. Декларація, що закріпила основні цінності для
світової спільноти, була складена представниками всіх континентів. Зокрема,
від України вклад до тексту Декларації зробив Володимир Корецький. Актом
міжнародного визнання України, як демократичної правової держави, став
вступ нашої країни 9 листопада 1995 року до Ради Європи та ратифікація
Верховною Радою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
і Протоколів до неї.
Про право, як найвище досягнення людської цивілізації піде мова в
даному огляді літератури. Вивчаючи функціонування правових норм,
закономірно провести діалектичний взаємозв’язок держави і права,
неможливо пізнати право ізольовано від держави. В підручнику:
Теорія держави і права. Академічний курс: підручник /
за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - 2-е вид., перероб. і
доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.
розглядаються найважливіші проблеми теорії держави і
права. Особливу увагу приділено науковим проблемам теорії
держави та теорії права. Досліджуючи основні проблеми
сутності та призначення держави та особи, акцентовано увагу
на понятті та загальній характеристиці елементів форми

держави, охарактеризовано механізм та апарат держави. Окрема увага
приділена процесу правотворчості та законотворчості, систематизації
законодавства, правовим відносинам як особливому виду суспільних відносин.
Розрахований на педагогічних працівників, студентів вузів, аспірантів,
науковців, практичних працівників та широке коло читачів, які цікавляться
проблемами теорії держави та права.
Європейська Конвенція з прав людини, прийнята відповідно до
Загальної декларації з метою додержання та забезпечення на своїй території
прав та основоположних свобод людини. В посібнику:
Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний
процес. - К. : К.І.С., 2010. - 276 с.
наведено витяги з ключових рішень Європейського
Суду з прав людини та колишньої Європейської комісії з
прав людини стосовно скарг щодо порушень,
передбачених Конвенцією прав і свобод, а також щодо
порушень, допущених у ході процедур оскарження та
інших пов'язаних з кримінальним провадженням
процедур.
На порозі третього тисячоліття світова спільнота
переживає низку кардинальних змін, однією з яких є
перехід до нового типу культури, побудованої на гендерній рівності.
Пропонований підручник:
Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України: підручник для студентів
ВНЗ. - Одеса : Фенікс, 2013. - 207 с.
є першою спробою у вітчизняній юриспруденції
висвітлити основи гендерного права України. Розкрито
теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції
як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне
право як нову комплексну галузь права. Підручник
призначений для застосування в навчальному процесі
вищих навчальних закладів при вивченні таких дисциплін,
як "Теорія держави та права" та "Гендерне право".
Видання можуть використовувати практикуючі юристи, а
також всі, хто цікавиться гендерною проблематикою.

Право на соціальне забезпечення – одне з природних прав людини, що
обумовлене ходом розвитку суспільства, визнане світовим співтовариством і
закріплене в міжнародних правових актах. В навчальному посібнику:
Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення: навч. посібник для
студентів ВНЗ. - К. : Знання, 2005. - 405 с.
розкрито зміст Загальної частини права соціального
забезпечення, зокрема, дається визначення предмета ,
як самостійної галузі правової науки, з’ясовуються його
методи, принципи, джерела і форми. Значне місце
відведено висвітленню правовідносин
у сфері
соціального забезпечення, а також історії
його
становлення та розвитку в Україні. Наводиться перелік
наукових праць вітчизняних учених, опублікованих в
останні роки. Видання розраховане на студентів,
викладачів та аспірантів ВНЗ, працівників органів
соціального захисту населення .
Загальнонаціональною проблемою
нашої країни є корупція, яка
спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя українського суспільства.
Низький рівень правової і політичної культури в Україні обумовлюють
поширення корупції як соціального явища. Навчальний посібник:
Корупція та відповідальність за корупційні дії: навч. -метод. посібник / за
ред. К. М. Левківського. - Львів : Астролябія, 2009. - 160 с.
має на меті ознайомити читачів із основними аспектами
сфери протидії корупції. У ньому подано визначення
сутності поняття корупції як злочину проти моралі та
суспільства, розкрито її види, форми, причини та наслідки.
Подано аналіз явища корупції у світі та на сучасному етапі
розвитку українського суспільства, масштаби, тенденції
розвитку, засоби протидії. Висвітлено основні правові
категорії корупції та корупційних дій, а також пов'язанні з
ними небезпеки для суспільства та державного ладу в
Україні. Наголошено також на необхідності та можливості боротьби з
корупційними проявами. Для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, студентів
ВНЗ, викладачів.

У 2005 р. за підтримки громадської організації «Молодіжна
альтернатива» стартував проект
«Студенти для органів місцевого
самоврядування. Книга:
Я депутат міської ради. Мої дії... / Ред. та упоряд.: Л.Кудіна, Л.Яцюк .К. : Молодіжна Альтернатива, 2010. - 60 с.
Написана на матеріалі статей студентів, які протягом п’яти
місяців працювали в органах місцевого самоврядування.
Автори висловлюють
власну думку щодо правових і
суспільних
успільних проблем, власне бачення шляхів виходу з кризи.
Так, для швидкого і повноцінного спілкування громадян з
органами виконавчої влади необхідно запровадити систему
електронного урядування, це усуне бюрократичні перешкоди
при вирішенні злободенних проблем.
проблем. Видання розраховане
на молодь, студентів, представників громадських організацій.
Знаючи і використовуючи свої права слід пам’ятати, що кожна людина,
будь то політик, вчитель, лікар, студент, виконуючи свої функції, які покладені
на неї суспільством,
вом, повинна працювати в першу чергу в ім’я людини.

