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1. Булеца С. Б. Деякі проблемні питання правового захисту прав 

людини четвертого покоління / С. Б. Булеца, В. В. Заборовський, А. В. Стойка 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, 

т. 1. — С. 10-14. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-55/1. Розкрито 

основні проблеми, які постають перед державою під час вирішення нею 

питання остаточної легалізації четвертого покоління прав людини. Зроблено 

висновок про те, що хоча Україна й намагається рухатися в напрямі 

нормативного врегулювання низки прав, які відносяться до четвертого 

покоління, проте через власний усталений менталітет та небажання 

законодавця брати на себе відповідальність за розроблення механізму 

практичної реалізації цієї категорії прав ставиться під сумнів подальший 

розвиток України у цьому напрямі. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

2. Булеца С. Б. Правова природа та зміст прав людини четвертого 

покоління у сфері охорони здоров’я / С. Б. Булеца, М. В. Менджул, 

Ю. С. Паніна // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 

2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 110-113. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп16060-55/1. Проаналізовано поняття, сутність та зміст прав людини 

четвертого покоління у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано підходи до 

розуміння понять «права людини четвертого покоління» та «соматичні 

права». З’ясовано сутність прав, що належать до прав людини четвертого 

покоління у сфері охорони здоров’я. Запропоновано поняття та сутнісні 

ознаки прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

3. Глиняна К. М. Проблеми правового регулювання усиновлення 

дітей іноземними громадянами в сучасних умовах / К. М. Глиняна // Вісн. 
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Чернів. ф-ту Нац. ун-ту ”Одес. юрид. акад.”. – Чернівці, 2019. – Вип. 2. – С. 112-

124. – Шифр зберігання в бібліотеці: Бп17761-2(2019) Проаналізовано 

розвиток національного і міжнародного законодавства, яке регулює 

правовідносини усиновлення дітей. Послідовно описано розвиток 

законодавства, зміну його основних принципів щодо інституту усиновлення, 

встановлення міжнародних стандартів, реформування національного 

законодавства тощо.  

4. Грубський А. В. Свобода адвоката як невід’ємний елемент 

реалізації права на захист у кримінальному провадженні / А. В. Грубський // 

Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 3. — С. 239-242. Розглянуто питання 

свободи адвоката під час реалізації права на захист у кримінальному 

провадженні. Визначено перелік учасників кримінального провадження, яким 

може бути надана кваліфікована правова допомога та наведено дефініцію 

понять «захист», «право на захист». Висвітлено питання щодо категорії осіб, 

які можуть бути захисниками у кримінальному провадженні. Приділено увагу 

дослідженню втручання в професійну діяльність адвоката з метою здійснення 

на нього позапроцесуального впливу та визначення форм такого впливу. Текст: 

http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf   

5. Гуйван П. Д. Право на справедливий суд: сутність та 

темпоральні виміри за міжнародними стандартами / Петро Дмитрович 

Гуйван. — Харків : Право, 2019. — 582 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:    Б361290 Досліджено правову природу такого основоположного 

права людини, як право на справедливий суд. Проаналізовано сутнісні та 

темпоральні його засади, визначено їхній вплив на забезпечення чесного, 

гуманного та справедливого правосуддя. Детально вивчено юридичні 

механізми, запроваджені в досліджуваній царині Європейською Конвенцією з 

прав людини і основоположних свобод, та прецедентний інструментарій, що 

використовується при практичному застосуванні конвенційних принципів 

Європейським судом з прав людини. 

6. Закарпатські правові читання : матеріали XI Міжнар. наук.-

практ. конф.,  (11 - 13 квіт. 2019 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, 

http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf


Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; за заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, 

М. В. Савчина]. — Ужгород : РІК-У, 2019. – Т. 2. — 401 с. Шифр зберіганняв 

Бібліотеці: А800692-2 Зі змісту: Ефективний засіб юридичного захисту: 

цивільний аспект практики Європейського суду з прав людини / 

А. В. Потапенко. – С. 350-360; Правове регулювання договору про надання 

правової допомоги в Україні / Г. Гартавер. – С. 382-388. 

7. Іляшко О. О. Судовий захист прав жителів тимчасово 

окупованих територій: процесуальні аспекти / О. О. Іляшко // Наук. вісн. 

публіч. та приват. права : зб. наук. пр. — Київ, 2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 89-93. 

— Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-6/1(2018). Розглянуто 

особливості судового захисту прав жителів тимчасово окупованих територій. 

Проаналізовано проблеми реалізації конституційного права, гарантованого 

статтею 55 Конституції України. Детально вивчено порядок судового 

розгляду справ жителів тимчасово окупованих територій судами, 

розташованими на підконтрольній Україні території. Розглянуто проблеми 

зміни територіальної підсудності, відновлення втраченого провадження та 

поновлення судового розгляду справ, підсудних судам, розташованим на 

тимчасово окупованих територіях. Досліджено відповідну судову практику. 

Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/19.pdf 

8. Карвацька С. Б. Інтерпретаційна діяльність Європейського 

суду з прав людини у справах про порушення конвенціЇ про Захист прав 

людини та основоположних свобод 1950 року у сфері політичних прав / 

С. Б. Карвацька // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 

2019. — Вип. 54. — С. 219-223. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-

54. Розглянуто інтерпретаційну діяльність Європейського суду з прав людини в 

справах про порушення політичних прав (статті 10, 11, стаття 3 Протоколу 

№ 1) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. 

Проаналізовано методологію інтерпретації Європейського суду з прав людини, 

констатовано застосування комплексного підходу в політичних справах. 

Виявлено найхарактерніші принципи, методи, способи інтерпретації. 

Зазначено вплив Європейського суду з прав людини на створення міжнародних 

http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/19.pdf


демократичних стандартів.            Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

9. Михайлів М. О. Уніфікація колізійних норм у сфері спадкових 

відносин / М. О. Михайлів // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. – С. 131-

137. Проаналізовано підходи до поняття та правової природи уніфікації норм в 

міжнародному приватному праві. Висвітлено актуальні проблеми колізійного 

регулювання спадкових відносин за допомогою багатосторонніх міжнародних 

договорів. Приділено увагу проблемам колізійного регулювання питань 

спадкування в міжнародних договорах про правову допомогу з цивільних 

правовідносин. З метою належного регулювання спадкових відносин з 

іноземним елементом запропоновано і надалі продовжувати проводити 

уніфікацію колізійних норм у сфері спадкування. 

Текст: http://kul.kiev.ua/doc/chasopys2019/CHAS19_2.pdf   

10. Мороз  І.  Стан правової системи. Адвокатура / Ілля Мороз 

// Юрид. вісн. України. – 2019. – 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 5. Подано 

інформацію, що 19 грудня 2019 року в Національній академії внутрішніх справ 

відбулася науково-практична конференція на тему ”Стан правової системи 

України. Адвокатура”, присвячена професійному святу – Дню адвокатури. 

Зазначено, що сьогоднішня ситуація в адвокатурі потребує термінових 

цивілізаційних змін. Адвокати підтримують і закликають народних депутатів 

терміново прийняти законопроекти № 2166, № 2190, № 2200, № 2200-1. 

Наголошено, що на законодавчому рівні необхідно визначити статус 

Національної асоціації адвокатів України як самоврядної чи як 

саморегульованої організації, належним чином унормувати функції організації, 

відокремивши вплив самоврядних органів на діяльність органів, які регулюють 

питання допуску до професії та дисциплінарної діяльності адвокатів тощо. 

11. Пильгун Н. В. Особливості розвитку та функціонування 

правової системи України / Н. В. Пильгун // Юрид. вісн. повітр. і косміч. 

право / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – № 1(50). – С. 46-54. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп16813-1(50) Наведено обґрунтування щодо необхідності 

сформувати комплексне поняття правової системи України, яке б вміщувало 
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всі особливості правотворення в державі. Разом з тим було визначено, що 

основою правової системи, її фундаментом виступає праворозуміння, яке 

водночас є одним з елементів правової системи. Текст: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13571/19000 

12. Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини : 

навч. посіб. [для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юрид. навч. 

закл.] / Юлія Сергіївна Размєтаєва ; М-во освіти і науки України. — Харків : 

Лисенко І. Б. : Голембовська О. О., 2018. — 362 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:    А802453 Висвітлено узагальнені проблеми теорії та практики 

міжнародного, європейського й національного права у сфері прав людини. 

Наведено теоретичний аналіз доктрини прав людини, загальноприйнятих та 

альтернативних концепцій, особливості підходів до прав у різних правових 

системах. Особливу увагу приділено практиці реалізації і захисту прав людини, 

включно з основними стандартами й механізмами захисту. 

13. Суб’єкти приватноправових відносин / [А. М. Новицький та ін.] ; 

за заг. ред. А. М. Новицького ; Ун-т держ. фіск. служби України. — Ірпінь : 

Університет ДФС України, 2019. — 359 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:    А802434 Висвітлено правовий статус суб’єктів 

приватноправових відносин, питання встановлення правового статусу народу 

України як суб’єкта приватноправових відносин, юридичних осіб публічного та 

приватного права як учасників приватноправових відносин, фізичних осіб. 

Визначено особливості встановлення правового регулювання приватних 

відносин. Надано характеристику суб’єктів приватноправових відносин у 

різних сферах суспільного життя. Визначено правові статуси учасників 

процесуальних приватноправових відносин. 

14. Чечерський В. І. Праворозуміння як ключовий елемент в 

процесі дослідження прав людини четвертого покоління / В. І. Чечерський // 

Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55,   

т. 1. — С. 101-105. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-55/1. Вивчено 

проблематику праворозуміння як ключового елементу в процесі дослідження 

прав людини четвертого покоління. Окремо акцентовано увагу на різних 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13571/19000


підходах до розуміння права, їх наслідків та впливу на розуміння прав людини. 

Зроблено висновок про необхідність інтегрування широкого та нормативного 

розуміння права.              Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 
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