
 

 
 
Жаровська І. М.  
Міжнародне гуманітарне право: навчальний посібник. – К. : Атака, 2010. – 280 с. 
 

Навчальний посібник підготовлено на основі новітніх досягнень науки 
міжнародного гуманітарного права, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
сучасної практики. 

Порушення міжнародного гуманітарного права (його ще називають „Міжнародне 
воєнне право” та ін.) завдають невимовних страждань під час збройних конфліктів в усьому 
світі. Міжнародне гуманітарне право – як галузь міжнародного публічного права – містить 
норми, що регулюють ці питання. 

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто 
цікавиться проблемою права збройних конфліктів. 



 
 

 
 
Вдовичин І. Я.  
Свобода особи в правій українській політичній думці (20-30 рр. ХХ ст.) [Текст]: монографія / 
Ігор Вдовичин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с. 

У монографії досліджено сутність суспільно-політичних та національно-
державницьких ідей правої української політичної думки (20-30 рр. ХХ ст.) у дискурсі 
свободи особи. Автор здійснює порівняльний аналіз правої вітчизняної думки і європейських 
філософсько-політичних концепцій свободи, обґрунтовує спільність підходів. 
Проаналізовано роль історичних обставин у контексті герменевтичного прочитання 
політичних текстів. Здійснено спробу висвітлити нелінійний взаємозв’язок і 
взаємозумовленість інституційних і духовно-культурних чинників формування здатності 
особи реалізувати свободу. Розкривається роль еліти у забезпеченні свободи особи, 
конструктивний характер її діяльності у випадку домінування ціннісних критеріїв 
формування. Аналізуються дві основні течії правої української політичної думки – 
націоналізм і консерватизм, характер тотожностей і відмінностей, різноманітність підходів 
до проблеми в межах цих світоглядних доктрин. 

Для науковців, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією політичної 
думки, поняттям свободи особи і здатністю людини свободу реалізовувати. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Костів М. В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб: теоретичні та 

практичні аспекти: Монографія. – Л. : ПП. Лука щук В.С., 2006. – 152 с.  
У монографії розглядаються теоретичні засади та особливості реалізації 

адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб. З’ясовано поняття адміністративної 
правосуб’єктності юридичних осіб, досліджено елементи правосуб’єктності, визначено їх 
співвідношення та обґрунтовано визнання деліктивної правосуб’єктності юридичних осіб на 
спеціальну і виключну, встановлено їх зміст і значення, виявлено особливості реалізації та 
встановлено обсяг адміністративної правосуб’єктності державних органів, суб’єктів 
підприємницької діяльності та об’єднань громадян, досліджено особливості реалізації 
адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб в адміністративно-деліктних відносинах 
та проаналізовано тенденції сучасного законодавства щодо встановлення адміністративної 
відповідальності юридичних осіб. 

Для науковців, викладачів, студентів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться 
проблемами адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб. 

 
 
 
 
 



 
 
Жаровська І.М. Доступність права: теоретико-правові проблеми: Монографі. – 

Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 208 с. 
У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти доступності права. 

З’ясовано поняття доступності, фактори, що на неї впливають. В контексті досліджуваної 
теми розглядаються поняття конституційного права на знання прав і обов’язків, реалізація 
принципу «незнання закону не звільняє від відповідальності», гласність діяльності органів 
державної влади та відкритість парламентських процедур, доступ до правосуддя. 

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і всіх. хто 
цікавиться проблемою доступності права. 

 


