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1. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.,  

(Запоріжжя, 18 трав. 2019 р. / Нац. ун-т ”Запоріз. політехніка”, Ін-т упр. та 

права, Юрид. ф-т ;  [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко]. — 

Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. — 375 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А802446. 

Зі змісту: Європейські стандарти прав людини та їх інтеграція у національне 

право України / К. В. Степаненко. – С. 45-47; Найвразливіші конституційні 

права та свободи внутрішньо переміщених осіб та громадян, що проживають 

на тимчасово окупованих територіях в Україні /  Р. М. Максакова. – С. 83-85;  

Міжнародні нормативно-правові акти у сфері забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб /  Л. Р. Наливайко, А. Ф. Орєшкова. – С. 91-96; 

Права внутрішньо переміщених осіб – переселенців Сходу та Півдня України / 

М. Г. Щербина. – С. 118-121; Засоби адміністративно-правового забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина / А. П. Купін. – С. 140-142; Правові 

аспекти дотримання прав людини на повагу до приватного життя в розумінні 

Європейської конвенції прав людини / С. Р. Бізденежний. – С. 177-179; Право на 

справедливый суд  и доступность правосудия / Ю. О. Заіка. – С. 182-185; 

Дотримання та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / 

А. В. Рябінський. – С. 335-338. 

2. Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : 

зб. тез наук. доп. і повідомл. X Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, 

практикуюч. юристів, аспірантів та студентів,  (м. Харків, 16 листоп. 2019 р.) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юрид. клініка ; [редкол.: В. П. Янишен, 

Я. О. Токарь, М. Р. Рудковська]. — Харків : Право, 2019. — 217 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А802460 Зі змісту: Регіональні системи захисту прав 

людини та основних свобод: досвід для України / С. О. Кідалов, Н. О. Кідалова. 



– С. 92-95;  Міжнародно-правова регламентація захисту прав та свобод 

людини / В. В. Мухомедьянов. – С. 97-100; Деякі аспекти міжнародної 

правосуб’єктності фізичної особи / К. В. Ткачук. – С. 108-110; Особливості 

захисту прав дітей в Європейському Союзі / А. Ю. Царук. – С. 110-113; 

Правовий статус безробітного у порівняльному аналізі законодавства України 

та держав ЄС / Є. О. Незвінська. – С. 142-145; Реалізація права на донорство / 

М. А. Кривородько. – С. 185-187; Безоплатна правова допомога в Україні та 

зарубіжних країнах / О. О. Оніщенко. – С. 190-192; Підстави звільнення від 

цивільно-правової відповідальності / І. Ю. Стебко. – С. 195-197. 

3. Братасюк М. Правова нормотворчість: проблема якісного 

виміру / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. 

пр. Юрид. ф-ту Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2(18). – С. 5-

13. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-2(18) Висвітлено проблему 

якісного виміру правової нормотворчості з позицій легістської та 

юснатуралістичної доктрин. Показано наукову неспроможність легістського 

підходу до здійснення правової нормотворчості, заперечення ним 

гуманістичних цінностей як засади законодавчої діяльності. Обґрунтовано 

необхідність використання загальнолюдських принципів права, 

загальнолюдських цінностей та правових смислів як підвалини правової 

нормотворчості. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-

2019.pdf 

4. Бреус С. Система гарантованої державою безоплатної 

професійної правничої допомоги в механізмі реалізації громадянами їх 

виборчих прав / С. Бреус // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2017. – Т. 14, 

№ 2. — С. 132-134. Розглянуто важливі питання оперативності надання 

гарантованої державою безоплатної професійної професійної правничої 

допомоги під час судового розгляду справ. 

5. Гуцул В. Адміністративно-правовий статус Міністерства 

юстиції України у сфері правової освіти населення / В. Гуцул // Актуал. 

проблеми правознавства : зб. наук. пр. Юрид. ф-ту Терноп. нац. екон. ун-ту. – 

Тернопіль, 2019. – Вип. 1(17). – С. 49-54. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-2019.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-2019.pdf


Бп15483-1(17). Розкрито погляди на поняття правового статусу 

Міністерства юстиції України у сфері правової освіти населення. 

Охарактеризовано поняття ”статус”, ”адміністративно-правовий статус”, 

визначено його елементну структуру. Наведено складові елементи 

адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України, які 

формують його окрему складову у сфері правової освіти населення. Текст: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-2019.pdf 

6. Гуцул В. Нормативно-правове забезпечення правової освіти 

населення: міжнародно-правовий аспект / В. Гуцул // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр. Юрид. ф-ту Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 

2019. – Вип. 2(18). – С. 43-49. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-2(18) 

Проаналізовано міжнародні документи у сфері правової освіти. Доведено, що 

ратифікація низки міжнародних документів у сфері освіти та захисту прав 

людини сприяла створенню правового поля для розвитку й функціонування 

національної правової освіти, що відповідає міжнародним правовим 

стандартам. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-2019.pdf 

7. Делія Ю. В. Ієрархія джерел права у сфері захисту прав і свобод 

людини та громадянина в Україні / Ю. В. Делія // Прав. часопис Донбасу : зб. 

наук. пр. – Кривий Ріг, 2019. – № 2 (67). – С. 16-24. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14658-2(67) Досліджено теоретичні та практичні питання 

ієрархії джерел права у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в 

Україні. Використано дуалістичний підхід: вплив природного та позитивного 

права. Підсумовано, що інтеграційні процеси України є визначальним напрямом 

для її сучасної системи джерел права, гармонізації та уніфікації її з основними 

правовими стандартами Європейського Союзу, розвитку форм вираження 

законодавства. Текст: https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-

science-ljd-archive-2019-2s 

8. Компанієць М. М. Компетенція органів місцевого 

самоврядування у організації та здійсненні безоплатної юридичної 

допомоги / М. М. Компанієць // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. — 

С. 85-91. Досліджено теоретичні та нормативні підходи до визначення 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-2019.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-2019.pdf
https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-science-ljd-archive-2019-2s
https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd-archive/category/73-activities-science-ljd-archive-2019-2s


компетенції органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні 

безоплатної юридичної допомоги. Визначено політико-правові засади 

формування компетенційних повноважень та самостійної компетенції органів 

місцевого самоврядування в пострадянській посттоталітарній державі. 

Розглянуто чинники, що активізують становлення компетенції органів 

місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної юридичної 

допомоги в умовах децентралізації і формування національної моделі місцевого 

самоврядування в державі.                        Текст: 

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

9. Королева Е. Неэффективная защита / Евгения Королева // Фокус. 

— 2020. — № 6 (7 февр.). — С. 40-43. У контексті проекту нового Трудового 

кодексу йдеться про ситуацію та дискусію в суспільстві, пов’язану з 

існуванням українських профспілок. У планах влади – реформування 

профспілок: Кабінет Міністрів і Верховна Рада обіцяють позбутися старої 

системи, що не виправдала себе, й збудувати нову, більш ефективну. Наведено 

коментарі Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, яка, зокрема, 

зазначила, що за ”28 років п’ять основних профспілкових об’єднань України 

отримали майже $ 10 млрд. членських внесків. Але що зробили за цей час 

совкові профспілки? Де успіх у лобіюванні інтересів людей праці на 

державному і міжнародному рівні?”. Також депутатка роз’яснила 

необхідність ухвалення законопроекту № 2681, зареєстрованого в парламенті 

27 грудня 2019 року ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо окремих питань діяльності професійних спілок)”. Проаналізовано права, 

обов’язки та діяльність українських профспілкових організацій. Акцентовано 

увагу на законодавчих актах, що впливають на права профспілок. Так, за 

словами глави Федерації профспілок України (ФПУ), сьогодні діє 21 закон, що 

урізає право на проведення страйків; у багатьох галузях вони взагалі 

заборонені. 

10. Кулянда М. І. Особливості апеляційного провадження в 

порядку судового контролю в кримінальному процесі / М. І. Кулянда; Ін-т 

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


законодав. передбачень і прав. експертизи. — Київ : АртЕк, 2017. — 197 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802200 Розглянуто теоретико-

методологічні, соціально-психологічні та соціолого-правові проблеми 

апеляційного провадження як передбаченої законом процедури, спрямованої на 

захист прав та інтересів людини і громадянина. 

11. Львова Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні 

підходи та правові виклики до формування / Є. О. Львова ; за ред. 

М. О. Баймуратова. — Одеса : Фенікс, 2019. — 292 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802461. Розкрито трансформацію і здійснено реконструкцію 

принципів міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням 

ідей глобального конституціоналізму, забезпечення національних інтересів і 

реалізації державного суверенітету у світовому глобалізованому правовому 

просторі. Окрему увагу приділено розвитку та прозорості правових механізмів 

забезпечення та захисту прав і свобод людини в умовах глобалізації. 

12. Мельник В. П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: 

теоретико-правові проблеми / В. П. Мельник ; М-во освіти і науки України, 

Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського Нац. ун-ту ”Остроз. акад.”. — Київ : 

Людмила, 2018. — 419 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А802204. 

Висвітлено теоретичні та практичні правові проблеми щодо формування, 

становлення та розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю. Розкрито 

сутність соціального захисту осіб з інвалідністю через призму сьогодення. 

Розглянуто особливості міжнародно-правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю, теоретико-правові проблеми імплементації 

міжнародних соціальних стандартів. 

13. Музичук К. С. Демократичні основи судочинства (аспект 

інформаційних прав і свобод людини) / Катерина Сергіївна  Музичук ; Ін-т 

законодав. передбачень та прав. експертизи. — Луцьк : Вежа-Друк, 2019. — 527 

с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А802362. Розкрито правову сутність 

демократичних основ, які забезпечують захист в суді інформаційних прав і 

свобод людини. Створено модель захисту згаданих прав і свобод у суді 

відповідно до вимог демократії, практична реалізація якої забезпечить 



вітчизняним судам можливість прийняття таких рішень, що відповідають 

практиці ЄСПЛ. Результати дослідження можуть слугувати основою у 

подальшому реформуванні вітчизняного судочинства відповідно до вимог 

демократії.  

14. Новели цивільного процесуального законодавства: 

представництво : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 16 трав. 

2019 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. 

процесу ; [уклад. Н. Ю. Голубєва та ін. ; за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої]. — Одеса : 

Фенікс, 2019. — 196, [3] с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А802456. Зі 

змісту: Концепція ”Success fee” в межах проблематики відшкодування витрат 

на професійну правничу допомогу в цивільному процесі: судова практика / 

О. О. Кияшко. – С. 165-169; Співмірність витрат на професійну правничу 

допомогу в цивільному процесі / С. Е. Устюченко. – С. 185-189.       

15. Пеліванова Н. І. Правове регулювання публічних консультацій: 

міжнародні стандарти та завдання для України / Н. І. Пеліванова // Стратег. 

пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 

2019.  № 1(49). – С. 73-80. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16684-1(49) 

Зазначено, що публічні консультації відіграють суттєву роль у налагодженні 

партнерських відносин влади й громадянського суспільства при визначенні 

пріоритетів політичного процесу та суспільно-економічного розвитку 

держави. Належна правова регламентація процедур публічних консультацій 

дає можливість органам державної та місцевої влади вирішити низку 

важливих завдань, як-от: легітимізувати прийняті ними рішення, налагодити 

систематичний діалог влади й громадянського суспільства у формуванні та 

реалізації публічної політики, підвищити рівень політичної культури громадян. 

Актуалізація питання удосконалення правового забезпечення публічних 

консультацій зумовлена недостатньою дієвістю цього інструменту 

демократії у вітчизняній практиці упродовж періоду створення законодавства 

про консультації з громадськістю. Проте європейський вектор розвитку 

сучасної України вимагає переходу на європейські принципи належного 

урядування, міжнародні стандарти публічних консультацій з урахуванням 



рекомендацій щодо адаптації до національних правових систем. Разом із тим, 

обрання формату законодавчого закріплення особливостей застосування цього 

механізму громадської участі залишається правом вибору кожної країни. 
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