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До уваги читачів! 
 

В умовах семимильного поступу людства на шляху творення  
суспільства, побудованого на знаннях, незмірно зростає роль електронних 
засобів накопичення, збереження й передавання інформації. У цьому 
контексті спостерігаються суттєві трансформації в технологіях роботи 
наукових бібліотек, які були й залишаються провідними модераторами  
й провідниками у складних лабіринтах інформації. Знаменням сьогоденного 
часу стало гармонійне поєднання подачі інформації як на традиційних 
(паперових), так і віртуальних носіях. У цьому швидкоплинному процесі 
накопичення повнотекстової інформації в цифровому вигляді намагається 
зайняти своє гідне місце й наша наукова бібліотека. Її фонди зберігають вже 
понад півтори тисячі назв різноманітних видань, що розташовані на 
електронних носіях. Проведений нами моніторинг з приводу використання 
нашими читачами такого роду інформації дав невтішні результати.  
Це й спонукало нас започаткувати друк інформаційного бюлетеня  
E-Library («Електронна бібліотека»). Мета цього видання – оперативно 
поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки 
на електронних носіях.  

До другого видання бюлетеня увійшли ті видання, які вже пройшли 
відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так  
і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів.  
У даному виданні вміщено повний бібліографічний опис літератури на 
цифрових носіях. Подано стислі анотації (мовою видання), що допоможе 
користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження електронної літератури до бібліотеки згруповано за 
галузевим принципом: «Соціально-політичні та історичні науки», 
«Економічні науки», «Юридичні науки», «Філологічні науки», «Філософські 
науки», «Довідкові видання». У структурних частинах збірника документи 
подано в алфавітному порядку. Вся інформація скомпонована згідно з 
чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових електронних 
надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки 
або чекає на неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних 
випусках бюлетеня. 
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Подаємо рекомендації щодо режиму доступу до повнотекстової бази 
даних електронних видань. Щоб скористатися пошуком інформації  
у повнотекстовій базі потрібно:  
– використовуючи комп’ютер в залі каталогів головного корпусу 

наукової бібліотеки, запустити спеціалізовану бібліотечну програму 
ІРБІС, а саме АРМ «Читач»; 

 
 
 
 
 
 
 
– дочекатися коли з’явиться вікно запиту пароля, увести три одиниці; 
 
 
 
 
 
 
– вікно програми: обираємо необхідну базу; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– обираємо необхідний вид пошуку; 
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– уводимо ключове слово (або декілька слів), за яким шукаємо потрібну 

інформацію. Дивимося результат пошуку у словнику, відмічаємо 
курсором знайдену інформацію; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– натискаємо на кнопку «Отбор», потім «Выполнить». Щоб переглянути 

відібрану інформацію переходимо на вкладку «Просмотр». 
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 звертаємо вашу увагу на те, що для найбільш ефективного 
пошуку бажано використовувати словосполучення слів. Для цього 
необхідно ввести  ваш запит у вікно «Термины запроса», при цьому 
кожне слово потрібно вводити в новий рядок. Результативним  
є використання логіки пошуку «И (фраза)», «И (в поле)». Потім 
натискаємо кнопку «Выполнить». Щоб переглянути відібрану 
інформацію, переходимо на вкладку «Просмотр». 
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Бажаємо всім нашим користувачам плідних творчих успіхів задля 

професійного і наукового зростання! 
 

Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 
кандидат історичних наук, доцент 
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1. Владимирский-Буданов М. Ф. Русская правда [Электронный 

ресурс] / М. Ф. Владимирский-Буданов. – Электрон. текст. дан. – 
К. : Тип. Императорского ун-та св. Владимира, 1911. –  27 с.  
Аннотация.  Русская Правда – древнейший памятник славянского права. 
Во всех своих редакциях и списках это документ большого исторического 
значения. На протяжении нескольких веков Русская Правда служила 
основным руководством при судебных разбирательствах. Работа 
представляет собой отзыв на книгу немецкого исследователя русского 
права К.  Л. Гетца "Das Russische Recht".     
 

2. Гоці С.  Урядування в об'єднаній Європі [Електронний 
ресурс] : [монографія] / С. Гоці. –  Електрон. текст. дан. – К. : 
К.І.С., 2003. – 281 с.  
Анотація: Що таке Європейський Союз? Як розподілені виконавчі та 
законодавчі функції в системі Співтовариства, як взаємодіють між 
собою європейські інституції? Розкриваючи ці питання, книжка 
коротко характеризує політичну модель об’єднаної Європи і вказує 
основні напрямки дебатів про майбутнє Європейського Союзу. 
 

3. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні  
[Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
за ред. С. Г. Серьогіної. –  Електрон. текст. дан. – Х. : Прапор, 
2005. – 257 с.  
Анотація: У підручнику розглядається загальне поняття державного 
будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет 
і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави 
держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування 
в Україні на сучасному етапі.  
 

4. Записки императрицы Екатерины II. Репр. воспр. 1859. 
Лондон. [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Наука, 1990. – 288 с.  
Аннотация: С именем Екатерины II связан очень важный культурно-
исторический этап, и понять его можно лишь внимательно 
вглядевшись в личность и деяние той, которая играла в нем столь 
существенную роль. Екатерина II была, быть может, самым 
успешным российским реформатором. За три с лишним десятилетия 
ею были осуществлены серьезные преобразования, коснувшиеся едва ли 
не всех сторон жизни государства и имевшие долговременное значение, 
и во многом предопределили  последующую историю. 
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5. Каблова Н. А. Пытки в Татарстане. Масштаб. Факты. 
[Электронный ресурс] / Н. А. Каблова, П. В. Чиков. – 
Электрон. текст. дан. – Казань : Правозащитный центр 
г. Казани, 2004. –  62 с. 
Аннотация: В брошюре впервые приводятся факты конкретных 
случаев пыток и жестокого обращения в Татарстане, впервые 
в России делается попытка оценить степень распространенности 
явления в отдельном регионе. 
 

6. Козлова Н. В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII 
веке (20-е – начало 60-х годов) [Электронный ресурс] : 
[монография] / Н. В. Козлова. –  Электрон. текст. дан. –  М. : 
Археографический центр, 1999. – 382 с.  
Аннотация: В книге раскрываются взаимоотношения государственной 
власти и купечества. Тема рассматривается в двух направлениях. 
Во-первых, через изучение государственной политики по отношению 
к купечеству и торговле. И во-вторых, через изучение социально-
экономической и социокультурной сущности купечества, находившегося 
в XVIII в. в процессе формирования в качестве самостоятельного сословия. 
 

7. Нефёдкин А. К.  Длинные копья варваров (к вопросу об 
элементарной тактике херусков в начале I в. н. э.)  
[Электронный ресурс] : [монография] / А. К.  Нефёдкин ; отв. 
ред. А. К. Нефёдкин. – Электрон. текст. дан. –  СПб. : 
Издатель Гуйтер Д. Т. , 2002. –  8 с.  
Аннотация: Длинные копья, либо пики, у пеших воинов обычно 
связаны с плотным и глубоким построением более или менее регулярно 
организованной пехоты, будь то македонская фаланга, баталия 
швейцарцев или банда ландскнехтов. Однако, подчас, мы довольно 
неожиданно встречаем это оружие у народов с традиционной 
культурой, которые не сражались в сомкнутом строю и, казалось бы, 
им длинные копья не были нужны в принципе. 
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1. Ипотека. Организация ипотечного кредитования [Электрон-

ный ресурс] : [учеб. пособ.] / М. А. Абдуллаев [и др.]. – Электрон. 
текст. дан. – М. : МИИТ, 2003. – 205 с.  
Аннотация: Целью учебного пособия является ознакомление с историей 
становления ипотеки, основными направлениями, современным 
состоянием, проблемами и перспективами ее развития за рубежом, 
в России, в конкретном коммерческом банке, на железнодорожном 
транспорте. В частности, на Московской железной дороге при 
организации жилищного ипотечного кредитования. 
 

2. Осиновский А. Акционер против акционерного общества 
[Электронный ресурс] : практ. пособ. / А. Осиновский. – 2-е изд., 
пересм. и доп. – Электрон. текст. дан. – СПб. : ООО «Изд-во 
ДНК», 2006. – 371 с. – (Корпоративный консалтинг).  
Аннотация: В книге раскрывается тема корпоративных конфликтов. 
Рассуждая об истории развития корпоративных отношений 
в постсоветской России, автор рассматривает различные типы 
корпоративных конфликтов и их особенности. Центральное место 
в работе занимает описание методов и приемов ведения корпоративной 
борьбы. 
 

3. Сегеда С. Як виконати податкові зобов'язання [Електронний 
ресурс] : [посібник] / С. Сегеда, О. Татаревський. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2003. – 51 с. – 
(Юридична абетка підприємця).  
Анотація: У цьому посiбнику автори спробують пояснити, як правильно 
та вчасно виконувати свої зобов'язання перед державою. Автори 
описують порядок виконання одного з головних обов'язкiв i громадян 
i пiдприємців – обов'язку сплачувати податки та збори. 
 

4. Сегеда С. Що треба знати про акціонерні товариства 
[Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / С. Сегеда. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2007. – 86 с. – 
(Юридична абетка пiдприємця).  
Анотація: Цей посібник має на меті дати мінімально необхідний набір 
відомостей про акціонерні товариства. Тут можна знайти інформацію 
про те, які товариства є акціонерними, в чому полягає їхня специфіка
 і переваги, які особливості їх створення та функціонування. Крім того, 
можна дізнатись, що таке акції, яким чином здійснюється їх емісія і які 
правила діють на фондовому ринку щодо акціонерних товариств. 
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5. Сивков Е. В.  Белая и черная оптимизация налогов 
[Электронный ресурс] : [монография] / Е. В.  Сивков. – 
Электрон. текст. дан. – Б.м. : б.и., 2009. – 143  с.  
Аннотация: В книге предложены схемы оптимизации налогов, которые 
в кратчайшие сроки позволят оптимизировать налоги предприятия, при 
этом предлагаются описания, как законных схем оптимизации налогов, так и 
тех схем, за которые налогоплательщики понесли ответственность. Под 
словом "Черных" схем отнесены схемы, которые у всех на слуху, но не 
имеющие реального экономического эффекта. 
 

6. Страхування в Україні: практичні поради у питаннях та 
відповідях [Електронний ресурс] : [практ. посіб.]. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2003. – 69 с.  
Анотація: Практичним посібником продовжується серія публікацій 
з актуальних питань українського законодавства у галузі комерційного 
права. Процес демонополізації економіки, який охопив всі галузі народного 
господарства, одразу ж позначився і на такій сфері суспільних правових 
відносин, як страхування.  
 

7. Як знайти роботу : Проект "Громада – для молоді" 
[Електронний ресурс] : [практ. посіб.]. – Електрон. текст. дан. – 
Дрогобич : Коло, 2005. – 256 с.  
Анотація: Мета посібника – розкрити можливості, що полягають 
у сприянні розвитку спроможності громад впливати на прийняття 
владних рішень, зокрема у сфері надання соціальних послуг та розбудові 
партнерських зв’язків між громадами та іншими зацікавленими 
сторонами: місцевою владою, засобами масової інформації тощо. 
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1.       Авторское право на литературные произведения  
[Электронный ресурс] : сб. официальных материалов / сост. 
E. М.  Азов, С. А.  Шацилло. – Электрон. текст. дан. – М. : Гос. 
Изд-во юридической лит., 1953 . – 420 с. 
Аннотация:  В сборник включены: «Основы авторського права», 
утвержденные ЦИК и СНК СССР 16 мая 1928 г., издательский договор, 
нормы оплаты авторського гонорара, порядок взыскания авторського 
гонорара и обращение взысканий на авторський гонорар, налоговое 
обложение авторского гонорара, а также условия труда работников 
искусств, печати и просвещения, обслуживающих нанимателя по 
отдельным заданиям. 
            

2.  Аграрне право України [Електронний ресурс] : [підручник] / 
за ред. З. Янчука. – 2-е вид., перероб. та доп. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 549 с. 
Аннотація: За допомогою цiєї навчальної дисциплiни вивчаються 
аграрне право i аграрне законодавство, аграрно-правовi норми та 
ефективне їх застосування у повсякденнiй виробничо-господарськiй, 
господарчо-пiдприємницькiй, господарсько-договiрнiй, аграрно-трудовiй, 
управлiнськiй та iншiй дiяльностi сiльськогосподарських пiдприємств та 
їхнiх працiвникiв, господарюваннi селян-фермерiв.  
 

3.  Адміністративне право України [Електронний ресурс] : 
підручник / Ю. П.  Битяк, В. М.  Гаращук, О. В.  Дьяченко ; за 
ред. Ю. П. Битяка. – Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 
2007. – 544 с. 
Анотація: У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової 
науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики 
його застосування визначаються основні питання курсу 
адміністартивного права України. 
 

4. Азимов Ч. Н.  Основы патентного права Украины 
(изобретение, полезная модель, промышленный образец, товар-
ный знак) [Электронный ресурс] : [монография] / Ч. Н.  Азимов. 
– Электрон. текст. дан. – Х. : Основа, 1994. – 66 с.  
Аннотация:  В работе излагаются материалы, относящиеся к 
правовому регулированию изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и товарных знаков в Украине. 
 

5. Актуальні проблеми управління земельними ресурсами 
міст України  [Електронний ресурс]  :  [посібник]  / за ред.  
М. Федорченко, О. Янова. – Електрон. текст. дан. – К. : ІРЦ 
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"Реформування земельних відносин в Україні", 2004. – 60 с.  
Анотація: У посібнику розглядаються деякі правові проблеми 
управління земельними ресурсами міст України, зокрема склад земель 
комунальної власності, специфіка правового статусу міських земель, 
форми управління землями в межах населених пунктів, суб'єкти права 
власності на земельні ділянки та користування ними тощо. 
 

6. Алексеев Н. С.  Очерк развития науки советского уголовного 
процесс [Электронный ресурс] : [монография] / Н. С. Алексеев, 
В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев. – Электрон. текст. дан. – Воронеж : 
Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 241 с.  
Аннотация: Книга является первой монографией по истории науки 
уголовного процесса. Авторы всесторонне анализируют основные 
направления развития процессуальной теории, влияние науки на 
совершенствование законодательства и практики уголовного  
судопроизводства.  
 

7. Антимонов Б. С. Авторское право [Электронный ресурс]  / 
Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Юридическая лит., 1957. – 280 с. 
Аннотация: В книге дан анализ как нормативного материала, так и 
судебной практики по вопросам, связанным с использованием различных 
произведений  интеллектуального творчества, и сделан ряд предложений 
о дальнейшем совершенствовании советского авторского права. 
 

8. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність [Електронний 
ресурс] : [підручник] / В. Д.  Базилевич. – Електрон. текст. дан. 
– К. : Знання, 2006. – 431 с.  
Анотація: Мета пропонованого підручника – комплексний аналіз 
інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії 
інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних 
зв'язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя. 
 

9. Баканова Л. П. Описание криминалистических объектов 
в  процессуальных документах [Электронный ресурс] : учеб. 
пособ. / Л. П. Баканова, Ю. С. Пулатов. – Электрон. текст. дан. – 
Ташкент : Акад. МВД Респ. Узбекистан, 2004. – 74 с.  
Аннотация: В пособии содержатся рекомендации по составлению 
описаний криминалистических объектов (человека) по признакам 
внешности, следов, орудий, оружия, микрообъектов и иных 
материальных объектов в процессуальных документах. 
 

10. Банковское право  [Электронный ресурс]   : учеб. пособ.  /  
Н. Н. Арефьева, И. А. Волкова, К. И. Караванова ; под ред. 
А. А. Травкина. – Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во 
Волгоградского гос. ун-та, 2001. – 708 с.  
Аннотация: Учебное пособие позволяет приобрести совокупность 
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знаний по банковскому праву. В нем последовательно рассматриваются 
банковская система, правовое регулирование договоров банковского 
счета и вклада, расчетных и кредитных правоотношений, способов 
обеспечения исполнения кредитных обязательств, иных активных 
операций коммерческих банков (лизинг, факторинг, форфейтинг), 
а также валютные операции банков и их деятельность на рынке ценных 
бумаг. 
 

11. Банкрутство: практичні аспекти [Електронний ресурс]: 
[практ. посіб.]. – Електрон. текст. дан. – К. : Центр 
комерційного права, 2007. – 87 с.  
Анотація:  Посiбник мiстить теоретичнi та практичнi матерiали 
щодо застосування законодавства про вiдновлення платоспроможностi 
боржника в Українi, iнформацiю щодо механiзмiв виходу пiдприємства зi 
складного становища, проблем санацiї та лiквiдацiї, поняття мораторiю, 
вимог кредиторiв, реєстру вимог кредиторiв, мирової угоди тощо. 
 

12. Барон Ю. Система римского гражданского права  
[Электронный ресурс] : [монография] Вып. 1–2 / Ю. Барон ; 
пер. с нем. Л. Петражицкого. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Издатель Скоров А. Ф., 1898. – 119 с.  
Аннотация: Работа построена на началах гражданского права, 
выработанных многовековой теоретической и практической 
деятельностью римских юристов. Текст приводится по книгам, вышедшим 
третьим изданием в переводе Л. Петражицкого (СПб, 1908-1910). 
 

13. Бартошек М.  Римское право. Понятия, термины, определения 
[Электронный ресурс] / М. Бартошек ; под ред. Ю. В. Преснякова ; 
пер. с чеш. – Электрон. текст. дан. – М. : Юридическая лит., 
1989. – 176 с.  
Аннотация: В книге даются определения и толкования понятий и 
терминов институтов римского права. В ней содержатся уникальные 
сведения о юристах, разрабатывавших основы римского права и внесших 
вклад в его развитие. 
 

14. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика  [Электронный ресурс] : 
[монография] / М. Ю. Барщевский. – Электрон. текст. дан. – 
Самара : Издательский дом "ФЕДОРОВ", 1999. – 288 с.  
Аннотация: Предлагаемая работа – попытка осмыслить суть, 
значение этики в деятельности адвокатов,  содержание адвокатской 
этики, основные понятия кодекса адвокатской этики, а также 
этические правила поведения адвоката в различных сферах 
деятельности.  
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15. Батыр К. И. История государства и права зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : [учебник] / К. И. Батыр. – Электрон. 
текст. дан. – М. : Норма, 2003. – 496  с.  
Аннотация: В учебном пособии раскрываются темы: история 
государства и права стран древнего мира, история государства и права 
античного мира, история государства и права средних веков, история 
государства и права нового времени, история государства и права 
новейшего времени. 
 

16. Бедняков Д. И.  Непроцессуальная информация и расследование 
преступлений [Электронный ресурс] / Д. И.  Бедняков. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Юридическая лит., 1991. – 176 с.  
Аннотация: Непроцессуальная познавательная деятельность, наряду 
с доказыванием в уголовном процессе, образует своеобразный 
познавательный комплекс, элементы которого не только различаются 
своей принадлежностью к различным сферам фактоустанавливающей 
деятельности, но и имеют некоторые общие черты, обусловленные 
общими закономерностями познания. 
 

17. Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве 
[Электронный ресурс] : [монография] / В. А. Белов ; под ред. 
Е. А. Суханова. – Электрон. текст. дан. – М. : Учеб.-
консультационный центр "ЮрИнфоР", 1996. – 336 с.  
Аннотация: Работа представляет собой высокопрофессиональный 
юридический анализ института ценных бумаг – одного из сложнейших 
институтов современного гражданского права России. Книга содержит 
подробный комментарий норм о ценных бумагах нового российского 
Гражданского Кодекса, в котором автор раскрывает основные 
положения общей теории ценных бумаг и указывает на вытекающие из 
них важнейшие практические выводы. 
 

18. Береславський С. Ліцензування господарської діяльності 
[Електронний ресурс] : [посібник] / С. Береславський, 
С. Сегеда. – Електрон. текст. дан. – К. : Центр комерційного 
права, 2002. – 41 с. – (Юридична абетка підприємця).  
Анотація: Цей посiбник пiдготовлено для тих пiдприємцiв, якi мусять 
одержати лiцензiю для провадження господарської дiяльностi певного 
виду. В ньому написано, як має вiдбуватися цей процес; вказано, на що 
треба звернути увагу пiд час провадження власного бiзнесу. 
 

19. Береславський С. Як зарєєструвати підприємницьку 
діяльність [Електронний ресурс] : [практ. посіб.] / С. Береслав-
ський, Д. Луценко, С. Сегеда. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Центр комерційного права, 2002. – 43 с. –  (Юридична абетка 
підприємця).  
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Анотація: Мета даного посібника – розповісти про те, що суб’єкти 
господарювання підлягають державній реєстрації. Це обов’язкова 
передумова початку здійснення господарської діяльності, адже мета 
державної реєстрації – превентивний (попередній) контроль за 
законністю набуття, зміни чи припинення підприємницької 
правосуб’єктності. 
 

20. Бойков А. Д. Адвокатура России [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособ.] / А. Д. Бойков, Н. И. Капинус, Е. Г. Тарло. – Электрон. 
текст. дан. – М. : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова: Омега-Л, 2002. – 
432 с.  
Аннотация:  Авторы пособия в доступной форме рассмотрели вопросы 
о месте адвоката в реформируемой правовой системе Российской 
Федерации, историю адвокатуры, принципы ее деятельности, 
организационно-правовые требования, предъявляемые к данному 
институту, вопросы адвокатской этики и красноречия. Большое 
внимание в работе уделено наиболее сложным вопросам работы 
адвоката в суде присяжных, в гражданском и арбитражном процессе, 
конституционном судопроизводстве, участию в производстве по делам 
об административных правонарушениях. 
 

21. Боровой Д. Д. Каноническое (церковное) право как 
нормативная система социально-правового регулирования 
[Электронный ресурс] : диссертация / Д. Д. Боровой. – 
Электрон. текст. дан. – Ставрополь : Северо-кавказский гос. 
технический ун-т, 2004. – 181 с.  
Аннотация:  Каноническое (церковное) право – это объективно 
существующая система религиозно-правовых норм, регламентирующих 
устройство и положение церковной организации, порождаемые ею 
отношения и взаимодействие с другими общественными организациями 
и государством. Вместе с тем, значительная часть указанных 
отношений не подвергается государственно-правовому воздействию, 
а регулируется посредством норм канонического (церковного) права, как 
особой, исторически сложившейся нормативной системой социального 
регулирования. 
 

22.  Варфоломеєва Т. В. Законодавство про адвокатуру та 
адвокатську діяльність: наук.-практ. комент. до Закону України 
"Про адвокатуру" [Електронний ресурс] : зб. нормат. актів / 
Т. В.  Варфоломеєва, С. В.  Гончаренко. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Юрінком Інтер, 2003. – 88 с. – (Настільна книга адвоката).  
Анотація: У книзі подаються коментований текст Закону України 
"Про адвокатуру" та нормативно-правові акти, що регламентують 
діяльність адвокатури в Україні. 
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23. Вехов В. Б.  Компьютерные преступления. Способы совершения 
методики расследования [Электронный ресурс] : [монография] / 
В. Б.   Вехов. – Электрон. текст. дан. – М., 1996. – 99 с.  
Аннотация: В современных условиях социально-экономического 
развития Российской Федерации компьютерная преступность стала 
реальностью общественной жизни. Понимание причин ее возникновения и 
развития требует анализа сложившихся кризисных ситуаций, влияющих 
на социальное, экономическое и правовое развитие российского общества. 
 

24. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього 
(досудового) слідства, прокуратури або суду. Відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / 
Л. М.  Горбунова [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – К. : Поліграф-
Експрес, 2006. – 64 с.  
Анотація: У посібнику розкриваються поняття зобов’язань, які 
виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури та суду, наводяться випадки, при настанні яких 
у громадянина виникає право на відшкодування заподіяної шкоди. Крім 
того, розглядаються випадки відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням, надаються поради щодо визначення втраченого 
заробітку (доходу) тощо. 
 

25.  Вінник О. М. Інвестиційне право [Електронний ресурс] : 
[навч. посіб.] / О. М. Вінник. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Юридична думка, 2005. – 126 с.  
Анотація: Інвестиційне право є новою підгалуззю господарського права, 
що вивчає специфіку правового регулювання інвестиційної діяльності як 
різновиду господарської діяльності. Ключовими поняттями інвестиційного 
права є інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні правовідносини, 
суб'єкти інвестиційної діяльності. 
 

26.  Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.]. Части: Общая и 
Особенная / Владимиров Л. Е. – 3-е изд., изм. и законч. – 
Электрон. текст. дан. – СПб. : Книжный магазин 
"Законоведение", 1910. – 251 с.  
Аннотация: На основе доказательств строится доказывание 
в уголовном деле, правила которого регулируются уголовно-
процессуальными нормами. Тема "доказательства" является одной из 
самых широких и сложных в уголовном процессе. Важную роль 
в развитии теории доказательств играет изучение следственной 
и судебной практики. 
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27.  Врублевський О. C. Як захистити свої права через 
суд [Електронний ресурс] / О. C. Врублевський ; за ред. 
Н. М. Стірської. – Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т 
громадянського суcпільства, 2007. – 184 с. 
Анотація: Це видання містить відповіді на запитання, які можуть 
виникати у пересічних громадян у разі порушення їх законних прав та 
інтересів. Подано зразки процесуальних документів, які 
використовуються при проходженні судових процедур. 
 

28. Врублевський О. Ви виграли суд: що далі? [Електронний 
ресурс] : практ. посіб. в запитаннях та відповідях / 
О. Врублевський; за ред. Н. М. Стірської. – Електрон. текст. 
дан. – К.: Леста, 2007. – 60 с.  
Анотація: У брошурі висвітлено питання, що стосуються проходження 
процедури виконання рішень судів в цивільних справах, сформульовано 
деякі поради громадянам, учасникам виконавчого провадження щодо 
спрямування ходу виконання рішення. 
 

29. Галянтич М. К.  Житлове право України [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / М. К.  Галянтич, Г. І. Коваленко. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 379 с.  
Анотація: Посібник базується на структурі житлового 
законодавства. В роботі аналізується сучасне житлове законодавство 
України, зазначаються шляхи удосконалення правового регулювання 
в житловій сфері. Розглядаються правові питання щодо забезпечення 
громадян жилими приміщеннями, користування житловим фондом, його 
охоронності, експлуатації, ремонту та приватизації. 
 

30. Галянтич М. К. Житлове право України [Електронний ресурс] : 
[практикум] / М. К. Галянтич. – Електрон. текст. дан. – К .: 
МАУП, 2004. – 115 с.  
Анотація: У навчальному виданні пропонуються як теоретичні, так
 і практичні контрольні питання, побудовані на матеріалах судочинства 
і спрямовані на поглиблене вивчення предмету. Головне завдання 
практикуму – набуття досвіду складання правових документів, сприяння 
розвитку творчого правового мислення. 
 

31. Гарасимів Т. Право соціального забезпечення України 
(загальна частина) [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / 
Т. Гарасимів. – Електрон. текст. дан. – Дрогобич : Відродження, 
2004. – 242 с.  
Анотація: Ця книга дає чітке уявлення про значення, місце і роль права 
соціального забезпечення в регулюванні пенсійних та інших правовідносин, 
про взаємозв'язок права соціального забезпечення з іншими галузями права 
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і знання кола суспільних відносин, що охоплені сферою регулювання 
соціального забезпечення, джерела і основну мету законодавства України 
про соціальне забезпечення, вміння відмежовувати відносини, що 
регулюються іншими галузями права. 
 

32. Гетьман-Павлова И. В.  Международное частное право 
[Электронный ресурс] : [учебник] / И. В.  Гетьман-Павлова. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Эксмо, 2005. – 751 с. – (Российское 
юридическое образование). 
Аннотация: В учебнике изложены понятия, причины и источники 
международного частного права; его соотношение с другими отраслями 
национального частного права и с международным публичным правом; 
субъекты международного частного права; учение о коллизионных 
нормах; основные подотрасли и институты международного частного 
права.  
 

33.  Горбунова Л. М. Найм (оренда) житла [Електронний ресурс] / 
Л. М. Горбунова. – Електрон. текст. дан. – К. : Поліграф-
Експрес, 2006. – 32 с.  
Анотація: Дане видання буде корисним для тих, хто прагне вирішити 
свої житлові проблеми шляхом оренди житла, а також для тих, хто має 
на меті оволодіти знаннями з різних галузей права, підвищити свій 
правовий рівень освіти тощо. 
 

34. Горбунова Л. М. Цивільні права малолітніх і неповнолітніх та 
їх цивільно-правова відповідальність [Електронний ресурс]  / 
Л. М. Горбунова, С. В. Богачов, І. Ф. Іванчук. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Поліграф-Експрес, 2006. – 48 с. 
Анотація: У цьому виданні, у відносно стислій та доступній формі, 
розкриті питання, що пов’язані з цивільними правами малолітніх
 і неповнолітніх, а також їх цивільно-правовою відповідальністю. 
 

35. Гражданское право России [Электронный ресурс] : курс 
лекций. Ч. 1 / под ред. А. А. Мохова. – Электрон. текст. дан. – 
Волгоград : Изд-во Московского ун-та потребительской 
кооперации, 2003. – 292 с.  
Аннотация: Гражданское право в России – отрасль права, 
регулирующая имущественные, а также личные неимущественные 
отношения на основе принципов равенства, неприкосновенности всех 
форм собственности и свободы заключения договоров их участниками, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
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36. Гражданское право России. Обязательственное право
[Электронный ресурс] : курс лекций / М. И. Брагинский, 
Н. И. Клейн, Т. Л. Левшина ; под ред. О. Н. Садикова. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Юристъ, 2004. – 477 с.  
Аннотация: Настоящая книга посвящена отдельным видам договоров 
и обязательств, которые являются наиболее обширным разделом 
гражданского права РФ. При анализе законодательства и практики 
судов авторы стремились максимально полно освещать положения 
обязательственного права РФ, отражающие и закрепляющие 
требования рынка: свободу договора, содержание новых рыночных 
договоров, гарантии исполнения договорных обязательств и механизм 
имущественной ответственности в случае нарушения договоров. 
 

37. Гражданское право Украины [Электронный ресурс] : 
[учебник]. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Пушкин [и др.] ; под ред. 
A. A. Пушкина, В. М. Самойленко. – Электрон. текст. дан. – Х. : 
Ун-т внутренних дел : Основа, 1996. – 442 с.  
Аннотация: С учетом равенства всех форм собственности, в работе 
анализируется особый правовой статус субъектов предпринимательской 
деятельности, изменения, происшедшие в семейном, земельном и иных 
отраслях законодательства, связанные с формированием рыночных 
отношений и построением гражданского общества. В учебнике особое 
внимание отводится рассмотрению необходимости усиления 
деятельности правоохранительных органов по неукоснительному 
соблюдению естественных прав граждан Украины, по обеспечению 
важнейших принципов гражданского права. 
 

38. Дахно І. І.  Міжнародне економічне право [Електронний 
ресурс] : курс лекцій / І. І. Дахно. – 2-ге вид., стереотип. – 
Електрон. текст. дан. – К. : МАУП, 2003. – 160 с.  
Анотація: У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти 
міжнародного економічного права загалом, та його підгалузей, 
з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.  
 

39. Дахно І. І. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : 
навч. посібн. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., стереотип. – Електрон. 
текст. дан. – К. : МАУП, 2004. – 312 с.  
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто джерела та поняття 
міжнародного приватного права, цивільно-правове становище іноземців, 
суб’єкти міжнародного приватного права. 
 

40. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-е вид., перероб. і доп. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр навчальної л-ри, 2006. – 278 с.  
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Анотація: Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо 
правової охорони в Україні і світі об'єктів інтелектуальної власності
 й використання їх на ліцензійній основі. 
 

41. Демин А. В.  Налоговое право России [Электронный ресурс] / 
А. В. Демин. – Электрон. текст. дан. – Красноярск : РУМЦ ЮО, 
2006. – 330 с.  
 Аннотация: Рассматриваются основные институты налогового права 
России. Большое внимание уделено теоретическому анализу основных 
налогово-правовых категорий, таких как налоги и сборы, нормы 
и источники налогового права, принципы и элементы налогообложения, 
налоговое правоотношение, налоговый контроль и ответственность.  

42. Демченко Г. В.  Из истории судоустройства в Древней Руси 
[Электронный ресурс] : [монография] / Г. В.  Демченко. – 
Электрон. текст. дан. – Варшава : Тип. Варшавского Учеб. 
Округа, 1909. – 65 с.  
 Аннотация: В монографии анализируются  виды и формы 
судоустройства в Древней Руси. В книге представлена история 
судостроения на Руси от XII века до середины XVII . Затронуты не только 
вопросы развития судостроения, исторические предпосылки и объективная 
необходимость, но и вопросы финансирования строительства судов, участи 
в этом процессе как государства, так и простых горожан. 

43. Довічне утримання (догляд) [Електронный ресурс] : [навч.
посіб.] / Л. М. Горбунова [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Поліграф-Експрес, 2006. – 48 с.  
Анотація: У цьому виданні у стислій та доступній формі розкриті 
питання, що пов’язані з довічним утриманням (доглядом). Розкривається 
зміст, умови та характер договору довічного утримання, наводяться 
права та обов’язки сторін, зосереджується увага читача на прикладах 
та правових наслідках припинення дії такого договору. 
 

44. Договір дарування [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / 
Л. М. Горбунова [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – К.: Поліграф-
Експрес, 2006. – 40 с.  
Анотація: У виданні розкрито питання, що пов’язані із 
правовідносинами дарування. Зокрема, в посібнику роз’яснюються 
питання, що саме є предметом договору дарування, які бувають форми 
договору дарування, хто є сторонами у договорі дарування, 
зосереджується увага на деяких його особливостях. 
 

45. Договір купівлі-продажу [Електронний ресурс] : [навч. посіб.]
/ Л. М. Горбунова [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Поліграф-Експрес, 2006. – 64 с. 
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Анотація: У цьому виданні висвітлено питання укладання договору 
купівлі-продажу. Розкриваються поняття договору купівлі-продажу, права 
та обов’язки сторін договору (продавця і покупця), основні умови договору: 
ціна, якість, кількість товару, порядок оформлення договору тощо. 
 

46. Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного 
строя древней Руси [Электронный ресурс] / М. А. Дьяконов. – 
2-е изд. – Электрон. текст. дан. – СПб. : Право, 1908. – 527 с.  
 Аннотация: Последний большой труд представляет собой обработку 
общего курса истории русского права до конца XVII века. В нем 
рассматриваются источники права, государственное устройство, 
государственное управление. 
 

47. Жаров В. О. Право інтелектуальної власності в системі права 
України [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / В. О. Жаров. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т інтелектуальної власності 
і права, 2005. – 108 с.  
Анотація: У ХХІ ст. інтелектуальна діяльність та її результати – 
інтелектуальна власність набувають не просто пріоритетного значення. 
Зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності та 
інтелектуальної власності для соціально-економічного розвитку України  
потребують створення такого правового механізму охорони права 
інтелектуальної власності, який забезпечував би реальну, стабільну, 
надійну і ефективну охорону цього права. 
 

48. Загидуллин М. Р. Гражданский иск в уголовном процессе – 
средство защиты прав потерпевших [Электронный ресурс] : 
[науч.-практ. пособ.] / М. Р. Загидуллин, Г. Н. Хадиева, 
И. В. Хрунова. – Электрон. текст. дан. – Казань : 
Правозащитный Центр г. Казани, 2003. – 56 с.  
Аннотация: Книга представляет собой научно-практическое пособие 
по защите имущественных и личных неимущественных прав потерпевших 
от преступлений. В ней приводятся результаты исследования такого 
способа защиты прав потерпевших, как гражданский иск. 
Прослеживается судьба гражданского иска, поданного на стадии 
предварительного расследования, в суде и на этапе исполнения судебного 
решения по нему.. 
 

49. Задорожній О. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного 
права [Електронний ресурс] / О. Задорожній, В. Буткевич, 
В. Мицик. – Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т міжнародних 
відносин, 2001. – 145 с. 
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Анотація: Основні принципи сучасного міжнародного права 
у загальному плані можна визначити як загальновизнані норми, що 
мають найбільше юридичне значення у розв'язанні найважливіших 
проблем міжнародних відносин. Вони мають вищу юридичну чинність
 і носять імперативний характер (jus cogens), тобто обов'язковий до 
виконання. Основні принципи визначають головний зміст сучасного 
міжнародного права. 
 

50. Звернення громадян до суду за захистом своїх прав
[Електронний ресурс] / Є. Горовець [та ін.]. – 2-е вид., випр. та 
доп. – Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т громадянського 
суcпільства, 2003. – 32 с.  
Анотація: У брошурі викладено найважливіші питання, що стосуються 
процедури звернення громадян до суду за захистом своїх прав. Крім 
багатьох практичних порад брошура містить зразки позовних заяв
 з найбільш поширених спорів в судовій практиці України. 
 

51. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі [Електронний 
ресурс] : [наук.-практ. посіб.] / Я. П. Зейкан. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Вища школа, 2002. – 271 с.  
Анотація: Розглянуто питання участі захисника у кримінальній справі 
як на етапі досудового слідства, так і в процесі розгляду в суді, наведено 
тактичні прийоми допиту свідків і потерпілих, викладено особливості 
підготовки і виступу в судових дебатах, методику складання апеляційних 
і касаційних скарг, подано відомості про виступи в апеляційній та 
касаційній інстанціях. 
 

52. Зеленецкий В. С.  Возбуждение уголовного дела [Электронный 
ресурс] : [монография] / В. С. Зеленецкий. – Электрон. текст. дан. – 
Х. : Крим Арт, 1998 . – 174 с.  
Аннотация: Борьба с преступностью осуществляется право-
охранительными органами с помощью самых разнообразных средств. Среди 
них имеются как правовые так и не правовые средства.
В системе правовых средств борьбы с преступностью особое место 
занимают процессуальные средства. Их использование возможно лишь 
в структуре конкретного уголовного процесса. 
 

53. Землянухин А. В. Отказ от обвинения в системе уголовно-
процессуальных актов [Электронный ресурс] : диссертация / 
А. В. Землянухин. – Электрон. текст. дан. – Саратов, 2005. – 165 с.  
Аннотация: Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе 
действующей Конституции РФ, решений Конституционного Суда РФ 
относительно правовой характеристики деятельности по отказу от 
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обвинения, действующего УПК, достижений правовой науки
 и сложившейся судебно-следственной практики сформулировать 
современное представление о правовой природе и сущности акта отказа 
от обвинения, выяснить его место в системе процессуальных актов
 и в структуре уголовно-процессуальной деятельности. 
 

54. Зобов'язальне право: теорія і практика [Електронний ресурс] : 
[навч. посібн.] / за ред. О. В. Дзери. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Юрінком Інтер, 1998. – 314 с.  
Анотація:  Ця книга є посібником з особливої частини цивільного права. 
Актуальність теми пояснюється тим, що у книзі разом з усталеними 
поняттями про зобов'язальні правовідносини, виконання зобов'язань, способи 
забезпечення їх виконання розглядаються й такі, раніше нетрадиційні види 
зобов'язань: зобов'язання, пов'язані з захистом прав споживачів; договори 
купівлі-продажу об'єктів приватизації; договори купівлі-продажу на біржах 
та особливості їх правового регулювання; та ін. 
 

55. Иностранное конституционное право [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. / И. А.  Алебастрова  [и др.] ; под ред. 
В. В.  Маклакова. – Электрон. текст. дан. – М. : Юристъ, 1996. – 
512 с.  
Аннотация: В  книге рассматриваются конституционное право 
и политические институты 15 государств: США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Японии, Индии, 
Индонезии, Бразилии, Китайской Народной Республики, Польши, Венгрии 
и Болгарии. Учтены как изменения в законодательстве этих стран, так и 
новые подходы к изучению и восприятию конституционного права этих 
государств в России. 
 

56. Иншакова А. О.  Международное частное право [Электронный 
ресурс] : [учеб.-метод. пособ.] / А. О. Иншакова. – Электрон. 
текст. дан. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 
2002. – 244 с.  
 Аннотация: Книга содержит опорные конспекты лекций, 
хрестоматии, контрольные вопросы, задачи, тестовые упражнения, 
проблемы семинарских занятий, основные понятия и рекомендуемую 
литературу для изучения курса. 
 

57. История государства и права славянских народов
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / под ред. И. Н.  Кузнецова. – 
Электрон. текст. дан. – Минск : БГЭУ, 1998. – 157 с.  
Аннотация: В пособии излагаются историко-правовые факты 
и явления, юридическая терминология и традиции, анализ основных 
правовых институтов, кодификаций и правових актов славянской 
истории, структур власти и политической деятельности. 
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58. История политических и правовых учений [Электронный 
ресурс] : краткий учеб. курс / под ред. В. С. Нерсесянца. – 
Электрон. текст. дан. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. – 362 с. – 
(Краткие учебные курсы юридических наук).  
Аннотация: Настоящий курс посвящен всемирной истории 
политической и правовой мысли. В нем освещаются основные политико-
правовые теории древнего мира, средних веков, нового и новейшего 
времени. Значительное место уделено истории политических и правовых 
учений России. 
 

59. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] : [монография] /
Н. М. Кипнис. – Электрон. текст. дан. – М. : Юрист, 1995. – 128 с. 
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена 
одному из наиболее актуальных вопросов доказывания по уголовным 
делам – определению допустимости доказательств. В работе дается 
анализ большого числа литературных источников, законодательства, 
опубликованной и неопубликованной судебной практики. 
 

60. Коваленко Є. Г.  Кримінальний процес України [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / Є. Г.  Коваленко ; за ред. В. С. Ковальського. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 510 с.  
Анотація: У посібнику розглянуто основні положення, історичні етапи, 
форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, 
кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників 
(суб'єктів) кримінально-процесуальної діяльності тощо. 
 

61. Коломієць Ю. М.  Правовий статус монарха в державах 
Близького Сходу, Магрибу та Японії [Електронний ресурс] : 
навч. посібн. / Ю. М.  Коломієць. – Електрон. текст. дан. – Х. : 
Вид-во ун-ту внутрішніх справ України, 2000. – 117 с.  
Анотація: В книзі розповідається про монархію, яка не просто влада 
одного, але влада, що передається по спадковості. Тобто влада главі 
держави – монарху – належить по праву народження. Він її наслідує
 і займає довічно. Історичний досвід свідчить, що монархія може 
відігравати  стабілізуючу роль у випадках гострих кризових ситуацій. 
 

62. Колосов Ю. М. Международное право [Электронный ресурс] / 
Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Международные отношения, 1994. – 237 с.  
Аннотация: Международное право является надстроечной категорией. 
Однако вряд ли можно считать его надстройкой лишь над 
экономическим базисом (экономической системой государств или даже 
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международными экономическими отношениями). Это – надстройка 
особого рода, вырастающая над международными отношениями в их 
полном объеме – экономическими, политическими, военными и пр. 
 

63. Колпаков В. К.  Адміністративне право України [Електронний 
ресурс] : підручник / В. К.  Колпаков, О. В.  Кузьменко. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 548 с. 
Анотація: Підручник підготовлено відповідно до сучасної 
адміністративно-правової доктрини, що базується на концепції 
адміністративної реформи в Україні. 
 

64. Коммерческое право [Электронный ресурс] : [учеб.]. В 2 ч. / 
под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. – Электрон. 
текст. дан. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1998. – 
518 с.  
Аннотация: Это – нужный и своевременный учебник по дисциплине, 
которая в учебных планах юридических вузов и юридических факультетов 
именуется либо хозяйственным, либо предпринимательским, либо 
коммерческим правом. Множественность в подходах связана с тем, что 
одни видят различие между публичным и частным правом в характере 
регулируемых отношений, другие – в методе регулирования этих 
отношений, третьи полагают ненужным деление права на публичное
 и частное. 
 

65. Конституційне право зарубіжних країн [Электронный 
ресурс] : навч. посібн. / М. С.  Горшеньова [та ін.] ; за ред. 
В. О.  Ріяки. – 2-е вид., допов і перероб. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.  
Анотація: У навчальному посібнику розкрито поняття конституційно-
правового регулювання; розглянуто устрій та державну політику, 
політичні партії та партійні системи, політичні режими, державний 
устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади тощо. Також 
висвітлено питання конституційного права окремих країн світу, які 
належать до різних правових систем сучасності. 
 

66. Конституции государств Центральной и Восточной Европы 
[Электронный ресурс] : [сборник] / под ред. Н. В. Варламовой. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Центр конституционных исслед. 
Московского общественного науч.фонда, 1997. – 19 с.  
Аннотация:  В сборник вошли конституции некоторых государств 
Центральной и Восточной Европы, принятые или существенно 
измененные после падения там коммунистических режимов. 
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67. Коуз Р. Фирма, рынок и право [Электронный ресурс] / Р. Коуз ; 
под ред. Р. Капелюшникова ; пер. с англ. Б. Пинскера. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Дело ЛТД : Изд-во "Catallaxy", 
1993. – 192 с.  
Аннотация: Цель этой книги - убедить экономистов изменить подход 
к анализу ряда важных вопросов микроэкономики. Основу книги 
составляют три статьи - "Природа фирмы" (1937), "Спор о предельных 
издержках" (1946) и "Проблема социальных издержек" (1960). Включены 
и другие статьи, которые развивают и иллюстрируют аргументы этих 
трех. 
 

68. Кримінальне переслідування: досудова стадія [Електронний 
ресурс] / уклад. Т. Нечипоренко. – 3-тє вид., випр. та допов. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т громадянського суcп-ва, 2003. – 
32 с. – (Знайте свої права і вмійте їх захищати).  
Анотація: Це видання є інформаційно-правовим порадником для тих, 
кому не байдужі його права та свободи. У цій роботі подається корисна 
інформація, яка допоможе Вам у певній ситуації не допустити 
неправомірних дій з боку слідчих органів чи органів дізнання. 

69. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : наук.-
практ. коментар / за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 1304 с.  
Анотація: У коментарі на основі сучасної теорії кримінального права,

 з урахуванням судової практики, коментуються положення Кримінального 
кодексу України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 
2001 р. і набрав чинності 1 вересня 2001 р. Авторами враховані законодавчі 
зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України і набрали чинності 
до 1 жовтня 2003 р., а також прийняті на цей час постанови Пленуму 
Верховного Суду України. 
 

70. Кримінальний процес України [Електронний ресурс] : 
підручник / В. Т. Нор, В. П. Шибіко ; за ред. С. В. Головка. – 
2-е вид., перероб. і доп. – Електрон. текст. дан. – К. : Либідь, 
1999. – 536 с.  
Анотація: Кримінальний процес – це врегульована нормами 
кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, 
прокурора, судді і суду по розкриттю злочинів, викриттю й покаранню 
винних та недопущенню покарання невинних, а також система 
правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності, вказаних органів 
один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, 
підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами. 
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71. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : 
практикум по курсу / О. А. Кудинов. – Электрон. текст. дан. – 
М. : МЭСИ, 2000. – 119 с.  
Аннотация: Практикум содержит схемы, задачи и литературу как по 
отдельным темам, так и в целом по курсу; материалы деловых игр; 
толковый словарь; хронологическую таблицу, а также извлечения из 
нормативных актов по курсу. 
 

72. Кузнецова Н. В.  Гражданское право. Общая  часть [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособ. в схемах / Н. В.  Кузнецова. – Электрон. 
текст. дан. – М. : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. – 77 с.  
Аннотация: Данное пособие представляет собой сборник схем, 
в котором отражено содержание основных институтов Общей части 
российского гражданского права. 
 

73. Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному 
и торговому праву [Электронный ресурс] : [сб. науч. тр.] / 
М. И. Кулагин ; науч. ред. В. С. Ем. – 2-е изд., испр. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2004. – 363 с. – (Классика 
российской цивилистики).  
Аннотация: В настоящем издании особое внимание уделено правовому 
положению юридических лиц, в частности, коммерческих обществ 
и товариществ, праву собственности и другим вещным правам, 
договорному праву и проблемам исполнения обязательств. Большое 
внимание в книге уделено анализу современной теории предприятия. 
 

74. Кучма В. В. Государство и право Древнего мира и Средних веков 
[Электронный ресурс] : [монография]. В 2 ч. / В. В.  Кучма. – 
Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. 
ун-та, 2001. – 332 с.  
Аннотация: Курс истории государства и права в 2 частях. Первая 
часть – история Древнего Востока, Рима, Афин.  Вторая часть – 
история ведущих европейских стран в период средневековья. 
 

75. Кучма В. В. Государство и право Нового времени (XVII – XIX 
вв.) [Электронный ресурс] : [курс лекций] / В. В. Кучма. – 
Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. 
ун-та, 2002. – 360 с.  
Аннотация: В предлагаемой работе рассмотрены важнейшие 
политические события нового времени, в первую очередь связанные с эпохой 
революционного преобразования позднефеодальных государственных 
систем. Осуществлен анализ значительного количества конституционных 
и иных нормативных актов, определивших специфические особенности 
государственно-правового строительства анализируемых стран. 
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76. Кучма В. В. Развитие государственного строя Германии и 
Японии в период Нового времени [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособ.] / В. В. Кучма. – Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во 
ВолГУ, 2000. – 72 с.  
Аннотация: В пособии дана характеристика основных 
государственно-правовых (в т. ч. конституционных) институтов 
Германии, Японии, раскрыты исторические истоки и становления 
и определены тенденции дальнейшего развития. 
 

77. Летяев В. А.  Рецепция римского права в России XIX – начала 
XX в. (историко-правовой аспект)  [Электронный ресурс] / 
В. А.  Летяев. – Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во 
ВолГУ, 2001. – 244 с. 
Аннотация: В данной работе впервые в отечественной 
историографии проведено специальное исследование рецепции римского 
права в России XIX – начала XX в. как историко-правового явления. 
Установлены возможности и объем применимости к отечественному 
правовому развитию понятия "рецепция римского права".  
 

78. Лобанова Л. В. Преступные нарушения обязательности 
судебного приговора [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
Л. В. Лобанова; под ред. A. В.  Шестаковой. – Электрон. текст. 
дан. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2004. – 72 с. 
Аннотация: В учебном пособии дается подробная характеристика 
преступлений, нарушающих обязательность судебного приговора, 
раскрываются их объективные и субъективные признаки. 
 

79. Лонская С. В. Мировая юстиция в России [Электронный ресурс] : 
монография / С. В. Лонская; под ред. Н. Н. Мартынюка. – 
Электрон. текст. дан. – Калининград : Изд-во Калининградского 
гос. ун-та , 2000. – 215  с.  
Аннотация: Монография является комплексным теоретическим 
и историко-правовым исследованием института мировой юстиции. 
Центральное место принадлежит анализу происхождения и эволюции 
мировой юстиции в России. 
 

80. Лохвицкий А. В. Губерния, ее земские и правительственные 
учреждения [Электронный ресурс] : [монография] : в 2 ч. Ч. 1 / 
А. В. Лохвицкий. – 2-е изд. с измен. – Электрон. текст. дан. – 
СПб. : Изд. Бочкарев, 1864. – 251 с.  
Аннотация: В книге раскрывается эпоха «великих реформ» в русском 
государственном праве. 
 

81. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть.  
[Электронный ресурс] : учеб. для студ. юридических ф-тов 
и вузов / И. И. Лукашук. – Электрон. текст. дан. – М. : БЕК, 
1997. – 371 с.  



 
 
 
 
 

 30

2010 

Аннотация: Настоящее издание рассматривает вопросы юридической 
природы международного права, истории его развития, его основные 
принципы, проблемы государственной территории, населения и др. 
 

82. Максимова И. М.  Правовое регулирование хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / 
И. М.  Максимова. – Электрон. текст. дан. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 
2002. – 112  с. 
Аннотация: В учебном пособии предпринята попытка осуществить 
комплексное исследование, то есть соединить экономические и правовые 
аспекты и системный подход в изучении учебной дисциплины "Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности". 
 

83. Мацко А. С. Міжнародне право  [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / А. С. Мацко. – 2-е вид., стереотип. – Електрон. текст. 
дан. – К. : МАУП, 2003. – 216 с.  
Анотація: У пропонованому посібнику висвітлюються поняття, 
принципи і функції міжнародного права з огляду на особливості цієї галузі 
права і з урахуванням основних напрямків зовнішньої політики України. 
 

84. Международное право [Электронный ресурс] : конспект 
лекций / сост. В. Е. Живарев. – Электрон. текст. дан. – М. : 
МИЭМП, 2004. – 95 с.  
Аннотация: Лекции посвящены рассмотрению различных аспектов 
регулирования международных отношений. В них освещаются основные 
направления правового обеспечения межгосударственных отношений, 
средствами международного права. Дается общая характеристика 
основных отраслей и институтов современного международного 
публичного права и особенностей взглядов представителей различных 
государств на основные направления мировой политики и их 
регулирование. 
 

85. Международное частное право [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. П.  Ануфриева [и др.] ; под ред. К. Дмитриевой. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Проспект, 
2004. – 688 с.  
Аннотация: В учебнике изложены все основные общие положения, 
характеризующие природу и специфику международного частного права, 
рассмотрены правовое положение иностранных граждан и юридических 
лиц в России и за рубежом; основные подотрасли и институты 
международного частного права. 
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86. Михайлов С. В. Категория интереса в российском 
гражданском праве [Электронный ресурс] : [монография] 
С. В.  Михайлов. – Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2002. – 
205 с. – (Новые имена). 
Аннотация: Книга посвящена исследованию роли общенаучной 
категории интереса в гражданском (частном) праве. Рассматриваются 
проблемы юридического значения категории интереса для объективного 
и субъективного права, а также для отдельных институтов 
гражданского права, таких как: страховое правоотношение, действия
 в чужом интересе без поручения, заинтересованность управляющих 
в совершении сделки хозяйственным обществом, право на иск. 
 

87. Михайлов В. А.  Меры пресечения в российском уголовном 
процессе [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / В. А.  Михайлов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Право и Закон, 1996. – 267 с.  
Аннотация: В издании рассматривaются цели, виды, основания 
и процессуальный порядок применения органами расследования, 
прокурорами и судами мер пресечения. Особое внимание уделено наиболее 
строгой и ответственной мере пресечения – заключению под стражу, 
в том числе процессуальному механизму продления сроков содержания 
под стражей, обжалованию и судебной проверке законности 
задержания, ареста и продления сроков содержания под стражей. 
 

88. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] : [монография] /  
М. М.  Михеенко. – Электрон. текст. дан. – К. : Выща школа, 
1984. – 96 c.  
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы теории 
и практики доказывания в советском уголовном процессе, в частности 
способы и средства собирания, проверки и оценки доказательств. Особое 
внимание уделяется значению принципа презумпции невиновности лица, 
изобличаемого в совершении преступления, для доказывания по 
уголовному делу и охраны прав личности. 
 

89. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України [Електронний 
ресурс] : підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.  
Анотація: Кримінальний процес України в основі своїй змішаний, тобто 
слідчо-судовий. Вдосконалення кримінального процесу України має йти 
насамперед по лінії усунення або послаблення інквізиційних моментів
 у попередньому розслідуванні та посилення гарантій прав і свобод особи, 
розвитку, особливо обвинуваченого і його захисника, потерпілого та його 
представника.  
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90. Міжнародне право [Електронный ресурс] : [навч. посіб.] / 
М. В. Буроменський  [та ін.]; за ред. М. В. Буроменського. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.  
Анотація: У пропонованому посібнику висвітлюються поняття, 
принципи і функції міжнародного права з огляду на особливості цієї галузі 
права і з урахуванням основних напрямків зовнішньої політики України. 
 

91. Мічурін Є. О. Житлове право України [Електронний ресурс] : наук.-
практ. посіб. / Є. О.  Мічурін, С. О. Сліпченко, О. В. Соболев. – 
Електрон. текст. дан. – Х. : Еспада, 2004. – 125 с.  
Анотація: У посібнику розглядаються питання житлового права 
України, характеризуються основні засоби здійснення права на житло, 
що передбачені Конституцією України. 
 

92. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів [Електронний 
ресурс] : наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін. – Електрон. текст. 
дан. – Х. : Юрсвіт, 2006. – 536 с. – (Практика і закон).  
Анотація: У посібнику розкриваються питання створення договору як 
юридичного документа. Наводяться правила юридичної техніки 
складання договорів. Проаналізовано існуючі підходи до побудови текстів 
договорів, дано практичні рекомендації щодо їх застосування. Приділено 
увагу нормативним вимогам, що стосуються текстового наповнення 
договору як юридичного документа. 
 

93. Мовчан А. П.  Международный правопорядок [Электронный 
ресурс] : [монография] / А. П.  Мовчан. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Ин-т государства и права РАН, 1996. – 103 с.  
Аннотация: В книге анализируются различные подходы юристов и 
политиков к пониманию международного и мирового порядка, дается 
понятие международного правового порядка, исследуется процесс 
становления современного международного правопорядка, раскрывается 
его сущность и значение как единого и юридически обязательного 
порядка для всех государств и иных участников международных 
отношений. 
 

94. Мозолин В. П. Право собственности в Российской Федерации 
в период перехода к рыночной экономике [Электронный ресурс] : 
[монография] / В. П. Мозолин. – Электрон. текст. дан. – М. : Дело, 
1992. –176 с.  
Аннотация: Цель настоящей работы – исследование правомочий 
владения, пользования, распоряжения имуществом как объектом права 
собственности. 
 

95. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, 
Англія, США [Електронный ресурс] : навч. посіб. / А. В. Молдован. – 
Електрон. текст. дан. –К. : Центр навч. л-ри, 2005. –  352 с.  
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Анотація: В посібнику розглядаються питання основ кримінально-
процесуального права п'яти країн, які представляють дві правові системи 
сучасності: романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права 
(Англія, США). На основі чинного законодавства зазначених країн 
висвітлюються положення доказового права, порушення кримінального 
переслідування і розслідування кримінальних справ, провадження 
в кримінальних справах у судах першої інстанції, перегляду судових рішень. 
 

96. Молiбог С. Юридична клiнiка [Електронний ресурс] : 
монографія / С. Молiбог. – Електрон. текст. дан. – К. : Центр 
комерційного права, 2002. – 100 с.  
Анотація: У монографії розкривається покликання юридичної клініки: 
надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення,  навчання студентiв-правникiв практичнiй роботi,  допомога 
студентам у працевлаштуваннi, популяризація юридичної клiнiки серед 
юридичних вузiв i надання допомоги при їх створеннi та органiзацiї 
роботи. 
 

97. Музиченко П. Правова культура на українських  землях 
у XIV–XVI ст.: джерела права і юридична практика [Електронний 
ресурс] : [монографія] / П. Музиченко. – Електрон. текст. дан. – 
Б.м. : б. в., б.р. – 206 с.  
Анотація: Обираючи предметом дослідження джерела права
 і юридичну практику у контексті розвитку правової культури на 
українських землях XIV–XVI ст., автор виходив з того, що даний період 
був сполучною ланкою в діалектично безперервному процесі розвитку 
української державності і права: продовжується формування 
української панівної верстви, розпочинається процес закріпачення 
селянства, набуває юридичного статусу міське населення, формується 
система загальнодержавного права. 
 

98. Музиченко П. Правовые основы деятельности акционерных 
обществ [Электронный ресурс] : [монография] / П. Музиченко. – 
Электрон. текст. дан. – Б.м. : б.и., б.г. – 268 с.  
Аннотация: В современных экономических условиях важнейшей 
организационно-правовой формой организаций становится акционерное 
общество. Это объясняется развитием рыночных отношений во всех 
сферах деятельности российских физических и юридических лиц. 
 

99. Нагорная Э. Н. Налоговые сборы : соотношение гражданского 
и налогового законодательства [Электронный ресурс] : 
[монография] / Э. Н. Нагорная. – 3-е изд., перераб., и доп. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Юстицинформ, 2004. – 56 с.  
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Аннотация: В настоящей книге раскрыта система налогов и сборов
 в России,  понятие налогового права Российской Федерации, порядок 
установления налогов и сборов. Даются нормативно-правовые акты 
о налогах и сборах, основные принципы налогового законодательства РФ. 
 

100. Никольский В. Н. О началах наследования в древнейшем 
русском праве [Электронный ресурс] / В. Н. Никольский. –
Электрон. текст. дан. – М.: Унив. типография, 1859. – 413 с.  
Аннотация: Древнерусское право, как и всякое право, рождается 
вместе с Древнерусским государством. Тип его, естественно, 
соответствует типу этого государства. Как всякое феодальное право, 
древнерусское право было правом-привилегией, то есть, закон прямо 
предусматривал, что равенства людей, принадлежащих к разным 
социальным группам, нет и быть не может.  
 

101. Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) 
в коммерческой практике. Факторинг [Электронный ресурс] : 
[монография]  / Л. А.  Новоселова. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Статут, 2003. – 208 с. 
Аннотация: Данная книга посвящена проблемам правового 
регулирования сделок уступки права (требования) в российском 
гражданском праве. В работе подробно рассматриваются понятие 
сделки уступки права (требования), ее роль в хозяйственной практике, 
соотношение с другими договорными конструкциями, правовое 
положение должника, права и обязанности цедента и цессионария и т.д. 
 

102. Обращение в Европейский Суд по правам человека
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / под общ. ред. Ф. Лича. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Мемориал, 2006. – 528 с.  
Аннотация: Данное издание представляет собой учебное и справочное 
пособие по ведению дела в Европейском Суде по правам человека, 
в котором делается особый упор на проблемы, характерные для России. 
Подробно рассматриваются вопросы ведения дел в российских судах, 
проблемы приемлемости жалоб, анализируются решения, вынесенные 
Европейским Судом в отношении Российской Федерации. 
 

103. Орлов М. Новий Цивільний кодекс: що треба знати 
підприємцям [Електронний ресурс] : практ. посіб. / М. Орлов, 
С. Сегеда. – Електрон. текст. дан. – К. : Центр комерційного 
права, 2004. – 143 с. – (Юридична абетка підприємця).  
Анотація: Цей посібник присвячено надзвичайно важливому для 
підприємців законодавчому акту – Цивільному кодексу України, що його 
подекуди називають економічною Конституцією. 
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104. Ответственность за ядерный ущерб [Электронный ресурс] : 
[монография] / под ред. Б. Н.  Топорнина. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Ин-т государства и права РАН, 1997. – 47 с. - (Новое 
в юридической науке и практике).  
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена 
анализу наиболее актуальных проблем гражданско-правовой 
ответственности за ядерный ущерб. Исследованы международно-
правовые нормы, привлечено обширное зарубежное законодательство. 
Анализ российского законодательства сопровождается рекомендациями 
по его дальнейшему развитию и унификации с законодательством 
мирового сообщества. 
 

105. Павлович Я. А. Независимые документарные обязательства 
[Электронный ресурс] / Я. А.  Павлович. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Волтерс Клувер, 2006. – 160 с. – (Библиотека профессионала).  
Аннотация: Предлагаемое исследование, посвященное сравнительному 
анализу правовой природы этих конструкций, практики их использования, 
прежде всего, в деятельности банков. В настоящем издании 
обязательства по гарантии и документарному аккредитиву 
рассматриваются как разновидности независимых документарных 
обязательств. 
 

106. Палиюк В. П. Возмещение морального (неимущественного) вреда 
[Электронный ресурс] : [монография] / В. П. Палиюк. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Электрон. текст. дан. – К. : Право, 2000. – 179 с.  
Аннотация: Предметом исследования данной работы являются нормы 
права истории нашего государства, система современных законов
 и нормативно-правовых актов Украины, предусматривающих 
возмещение морального (неимущественного) вреда, судебная практика
 и научные публикации, в которых освещаются проблемные вопросы 
о порядке применения этого вида вреда.  
 

107. Павловский И. А. Земельное право [Электронный ресурс] : 
конспект лекций / И. А. Павловский; сост. И. А. Павловский. – 
Электрон. текст. дан. – М. : МИЭМП, 2004. – 70 с.  
Аннотация:  Конспект лекций включает в себя следующие темы: 
земельное право в системе Российского права, история развития 
земельного права России, источники земельного права, земельные 
правоотношения, право собстенновти на землю, государственное 
земельное управление, землеустройство и ведение государственного 
земельного кадастра, земельно-правовые сделки и отвтственность за 
земельные правонарушения. 
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108. Пантелеев И. А. Подозрение в уголовном процессе России 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / И. А.  Пантелеев. – 
Электрон. текст. дан. – Екатеринбург : Изд-во Уральского 
юридического ин-та МВД России, 2001. – 49 с.  
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы о понятии 
подозрения, его месте и роли в уголовном процессе. Проанализирован ряд 
наиболее актуальных проблем, связанных с уголовно-процессуальной 
деятельностью органов уголовного преследования на этапе подозрения,
 в связи с чем предложена качественно новая конструкция подозрения
 в уголовном процессе, исходя из обеспечения конституционных прав
 и свобод личности. 
 

109. Панченко М. І. Цивільне право України [Електронний ресурс]
: навч. посіб. / М. І. Панченко. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Знання, 2005. – 370 с. – (Вища освіта XXI століття).  
Анотація: У навчальному посібнику у формі запитань та відповідей 
розкривається цивільне право як галузь права і як навчальна дисципліна. 
На основі прийнятого Цивільного кодексу України та інших законодавчих 
документів розглядаються предмет і метод цивільного права, 
розкриваються особливості цивільно-правових відносин та їх елементів, 
особистих немайнових прав, речового права, права інтелектуальної 
власності, аналізуються загальні положення зобов'язального права, 
основні види цивільно-правових договорів.  
 

110. Печерский В. В. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на 
предварительном следствии и в суде. Изнасилование [Электронный 
ресурс] : [монография] / В. В. Печерский, С. Ю. Ревтова. – 
Электрон. текст. дан. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 261 с.  
Аннотация: Монография представляет собой комплексное исследование 
вопросов организации и проведения допроса несовершеннолетней 
потерпевшей по делам об изнасиловании. В книге осуществлен анализ 
личностных, возрастных, социальных, виктимологических факторов, 
особенностей механизма преступления и психического состояния жертвы, 
влияющих на качество показаний несовершеннолетней потерпевшей. 
 

111. Печников Н. П. Уголовное право (Общая часть) [Электронный 
ресурс] : конспект лекций / Н. П. Печников ; сост. Н. П. Печников, 
В. Н. Чернышов. – Электрон. текст. дан. – Тамбов : ТГТУ, 2005. – 
112 с.  
Аннотация: Книга предназначена для оказания организационной, 
учебной и методической помощи студентам гуманитарного факультета 
всех форм обучения в усвоении учебной дисциплины "Уголовное право". 
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112. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності України 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. юридичних вузів 
і ф-тів ун-тів / О. А.  Підопригора, О. О. Підопригора. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 179 с.  
Анотація: Людина за своєю природою схильна до будь-якої творчості, 
вона завжди знаходиться у процесі пошуку кращих умов життя, засобів 
його поліпшення, своєї безпеки тощо. Але в силу тих або інших причин 
рівень інтелектуальної діяльності в різних країнах неоднаковий. Він,
 у першу чергу, визначається рівнем усвідомлення значення цієї діяльності 
для розвитку суспільства, створенням сприятливих умов для цього виду 
творчості та іншими чинниками, які певною мірою їй сприяють. 
 

113. Поваров Ю. С.  Акционерное право [Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. / Ю. С. Поваров. – Электрон. текст. дан. – Самара : 
Изд-во "Самарский ун-т", 2002. – 60 с.  
Аннотация: Пособие содержит планы практических занятий по 
спецкурсу “Акционерное право”, методические рекомендации по изучению 
дисциплины, а также задания и ситуационные задачи для закрепления 
материала. 
 

114. Податкове право [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / за ред.  
М. П. Кучерявенка. – Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком 
Інтер, 2004. – 400 с.  
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто зміст податкового 
права як складного інституту фінансового права. На основі системного 
аналізу розкрито зміст інститутів податкового права, що регулюють 
оподаткування в Україні. Значну частину матеріалу викладено
 у порівнянні із законодавствами інших держав 
 

115. Покровский И. А. Право и факт в римском праве 
[Электронный ресурс]. Ч. 1. Право и факты как материальное 
основание исков(Actiones in jus и in factum conceptae) / 
И. А. Покровский. – Электрон. текст. дан. – К. : Тип. 
Императорского ун-та Св. Владимира, 1898. – 145 с.  
Аннотация: Предлагаемая книга имеет скромное назначение – быть 
элементарным руководством для лиц, желающих познакомиться с 
основными процессами в истории римского права. Дать сжатый, но 
возможно ясный, очерк этих процессов, ввести читателя в важнейшие 
проблемы нашей науки – такова ее общая цель. 
 

116. Попов А. М. Приостановление и возобновление предварительного 
следствия [Электронный ресурс] : метод. рек. / А. М. Попов; сост. 
А. М. Попов. – Электрон. текст. дан. –Тамбов : ТГТУ, 2005. – 56 с. 
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Аннотация: Рассмотрены все основные положения института 
приостановления и возобновления предварительного следствия и 
изложены некоторые спорные вопросы данного института. 
 

117. Посполітак В. В. Аналіз наявних суперечностей та 
неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами 
України  [Електронний ресурс]  / В. В. Посполітак, Р. Ю. Ханик-
Посполітак. – Електрон. текст. дан. – К. : Реферат, 2005. – 133 с.  
Анотація: Предметом даного дослідження є виявлення неузгодженостей 
між Цивільним та Господарським кодексами України, здійснене на 
замовлення Організації Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ). 
 

118. Право власності на землю. Захист права власності 
[Електронний ресурс] : [посібник] / Л. М. Горбунова [та ін.]. – 
Електрон. текст. дан. – К. : ТОВ “Поліграф-Експрес”, 2006. – 64 с. 
Анотація: У цьому виданні у відносно стислій та доступній формі 
розкриті питання, що пов’язані із землею та земельними відносинами. 
У посібнику розкривається зміст права власності на землю, наводяться 
способи набуття та припинення права власності на землю, а також 
можливі шляхи захисту порушеного права власності на землю. 
 

119. Правознавство [Електронний ресурс] : підручник / за ред. 
В. В.  Копєйчикова, А. М.  Колодія. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Юрінком Інтер, 2006. – 377 с.  
Анотація: У книзі розкриваються основні закономірності виникнення 
держави і права; первісне суспільство; термін "влада", основні види 
влади, особливості первісної влади; соціальне регулювання, соціальні 
норми; політичні, економічні та соціальні причини виникнення держави
 і права; особливі форми виникнення держави і права у різних народів; 
теорії виникнення держави і права тощо. 
 

120. Правознавство [Електронный ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред 
С. М. Тимченка, Т. О. Коломоєць. – Електрон. текст. дан. – 
Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2007. – 588 с.  
Анотація: Начальний посібник  містить основні положення з курсів 
теорії держави і права, історії держави і права України, 
конституційного, цивільного права та інших галузей права.   
 

121. Правознавство у схемах та визначеннях  [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / за заг. ред С. М. Тимченка, Т. О. Коломоєць. – 
Електрон. текст. дан. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2008. – 
520 с.  
Анотація:  Автори навчального посібника послідовно за допомогою 
схем розкривають основні положення з курсів теорії держави і права, 



 
 
 
    
 

 39

2010 

історії держави і права України, конституційного, цивільного, 
адміністративного, кримінального та інших галузей права. 
 

122. Право інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Ієвіня [та ін.]. – 
Електрон. текст. дан. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.  
Анотація: Навчальний посібник містить комплекс змістовних схем та 
таблиць, які чітко та послідовно визначають основні положення 
законодавства України про інтелектуальну власність. 
 

123. Правовые основы деятельности акционерных обществ
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособ. – Электрон. текст. 
дан. – М. : Дело, 2004. – 268 с.  
Аннотация: В современных экономических условиях важнейшей 
организационно-правовой формой организаций становится акционерное 
общество. Это объясняется развитием рыночных отношений во всех 
сферах деятельности российских физических и юридических лиц 
российской экономики. Именно этой актуальной проблеме и посвящено 
предлагаемое пособие. 
 

124. Представництво [Електронний ресурс] : [метод. посіб.] / 
Л. М. Горбунова, С. В. Богачов, Г. В. Красій. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Поліграф-Експрес, 2006. – 56 с.  
Анотація: Даний методичний посібник має на меті докладніше 
розкрити питання представництва, значення якого полягає у тому, що 
завдяки цьому інститутові фізичні та юридичні особи мають 
можливість повніше здійснювати свої повноваження, захищати інтереси 
в суді; сприянні реалізації цивільних прав недієздатними особами та 
малолітніми за допомогою кваліфікованих юристів. 
 

125. Проблемні питання нотаріальної практики [Електронний 
ресурс] / В. В. Носік [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – Х. : Центр 
комерційного права, 2008. – 96 с.  
Анотація: Посібник пропонує відповіді на деякі найактуальніші 
питання в діяльності практикуючих нотаріусів. Колектив авторів 
наводить власну точку зору на проблеми застосування земельного 
законодавства в нотаріальній практиці, іпотечних договорів, 
особливостей посвідчення договорів відчуження, поділу та виділу майна 
та ін. 
 

126. Пронин А. А.  Российские соотечественники в странах старого 
и нового зарубежья [Электронный ресурс / А. А.  Пронин. – 
Электрон. текст. дан. – Екатеринбург : Изд-во Уральского 
ун-та, 2002. – 97 с.  
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Аннотация: В книге анализируется законодательство советского 
и постсоветского периодов, регулирующее вопросы гражданства 
и эмиграции, а также международные договоры и внутригосударственные 
акты современной России, определяющие статус российских 
соотечественников за рубежом. 
 

127. Про суди та суддів (практична інформація для практичних 
людей) [Електронний ресурс] : [монографія] / уклад. А. Ткачук. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т громадянського суcпільства,
 2007. – 72 с. 
Анотація: У брошурі подано інформацію про те, як побудована і діє
 в Україні судова система, як здійснюють правосуддя судді, що слід знати 
громадянину, аби використати судові механізми для захисту своїх прав. 
 

128. Протас Е. В. Правовое регулирование хозяйственных товариществ 
и обществ [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Е. В.  Протас. – 
Электрон. текст. дан. – М. :  МГИУ, 1999. – 210 с.  
Аннотация: Основная задача  учебного пособия – дать максимально 
полную характеристику всем видам коммерческих юридических лиц, 
представить последовательно их возникновение, развитие и прекращение 
ими своей деятельности. Наиболее популярны у предпринимателей такие 
организационно-правовые формы юридических лиц, как общества 
с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества.  
 

129. Римское частное право [Электронный ресурс] : учебник / 
И. С. Перетерский [и др.] ; под ред. И. Б.  Новицкого, 
И. С. Перетерского. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Юриспруденция, 2005. –314 с.  
Аннотация: Учебник дает наглядное представление об основных 
институтах частного права античного Рима в том виде, как они 
действительно существовали. Авторы приводят многочисленные 
выписки из сочинений римских юристов, показывая не только конечные 
выводы римской юриспруденции, но и тот материал, на основе которого 
они были сделаны. 
 

130. Рожкова М. А. Применение в коммерческом обороте мировой 
сделки [Электронный ресурс] : [монография] / М. А.  Рожкова. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2005. – 237 с.  
Аннотация: Представленная авторская работа является 
всесторонним исследованием одного из средств правовой защиты 
гражданских прав и законных интересов участников коммерческого 
оборота, а именно мировой сделки. Внимание уделяется понятию и месту 
мировой сделки в системе гражданско-правовых институтов, мотивам 
ее заключения, целям и характеру рассматриваемой правовой категории.  
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131. Рожкова М. А.  Средства и способы правовой защиты сторон 
коммерческого спора [Электронный ресурс] : [монография] / 
М. А.  Рожкова. – Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 
2006. – 193 с.  
Аннотация: Настоящая работа предполагает дать общий обзор защиты 
субъективных гражданских прав коммерсантов, являясь первой попыткой 
комплексно оценить доступные коммерсантам средства
 и способы правовой защиты и расположить их в систематизированном виде.
 

132. Розенберг М. Г.  Контракт международной купли-продажи. 
Современная практика заключения. Разрешение споров 
[Электронный ресурс] : [монография] / М. Г.  Розенберг. – 4-е 
изд. – Электрон. текст. дан. – М. : Книжный мир, 2003.  – 129 с.  
Аннотация: Рассматриваемый в данной работе контракт 
международной купли-продажи товаров является наиболее часто 
встречающейся внешнеэкономической сделкой, применяющейся 
в практике деятельности российских предпринимателей. Его 
составление требует специальных знаний и навыков, учета 
специфических особенностей внешнего рынка, существенно 
отличающегося от внутригосударственного. 
 

133. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України [Електронний 
ресурс] : посібник / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Прецедент, 2006. – 96 с. – (Складання 
адвокатських іспитів). 
Анотація: У книзі говориться про те, як правильно, грамотно вийти 
з важкої ситуації, що склалася в родині. Розірвання шлюбу, виселення, 
розділ майна, аліменти, місце проживання дітей... Буде не вірним 
вважати, що готуватися потрібно тільки до весілля. Розлучення теж 
вимагає попередньої підготовки, причому не тільки психологічної, але
 і юридичної. 
 

134. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. 
Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник / 
З. Ромовська. – Електрон. текст. дан. – К. : Атіка, 2005. – 560 с. 
Анотація: У підручнику, який за охопленням матеріалу є академічним 
курсом, аналізуються положення Книги першої Цивільного кодексу 
України, висвітлюються теоретичні та практичні проблеми їх 
застосування. Особливий стиль викладу робить сприйняття та 
засвоєння змісту книги психологічно комфортним. 
 

135. Рузакова О. А. Международное частное право [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособ.] / О. А. Рузакова. – Электрон. текст. дан. – 
М. : Московская финансово-промышленная акад., 2005. – 178 с.  
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Аннотация: В учебном пособии раскрывается понятие, предмет, 
метод, источники международного частного права. Понятие 
международного частного права и место в системе права России.  
Метод правового регулирования в международном частном праве. 
Источники международного частного права... 
 

136. 
 
 

Саніахметова Н. Конкурентне законодавство у питаннях та 
відповідях [Електронний ресурс] : посібник / Н. Саніахметова. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2002. –76 с.  
Анотація: Даний посібник присвячено  законодавству про захист 
економічної конкуренції та про захист від недобросовісної конкуренції. 
 

137. Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России 
[Электронный ресурс] : [монография] / Л. В.  Санникова. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 75 с.  
Аннотация: Настоящая книга является первой частью комплексного 
исследования проблем гражданско-правового регулирования отношений по 
оказанию услуг. В ней категория услуг рассматривается в значении объекта 
гражданско-правового регулирования и объекта гражданских прав.  
 

138. Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства третьим 
лицом [Электронный ресурс] : [монография] / С. В. Сарбаш. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2003. – 43 с.  
Аннотация: Настоящая книга посвящена обязательственно-правовому 
институту исполнения обязательства третьим лицом, судебной 
практике его применения и возникающим как в теории, так и на 
практике юридическим проблемам. 
 

139. Сарбаш С. В.  Обязательства с множественностью лиц и 
особенности их исполнения [Электронный ресурс] : [монография] / 
С. В.  Сарбаш. – Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2004. – 55 с.  
Аннотация: В данной работе подробно рассматриваются виды 
обязательств со множественностью лиц, теоретически обосновываются 
ранее не исследовавшиеся и не выявленные в науке виды обязательств со 
множественностью лиц. Большое внимание уделяется трем наиболее 
распространенным видам множественности в обязательствах: долевым, 
солидарным и субсидиарным обязательствам. 
 

140. Сарбаш С. В.  Право удержания как способ обеспечения 
исполнения обязательств [Электронный ресурс] : [монография] / 
С. В.  Сарбаш. – 2-е изд., испр. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Статут, 2003. – 41 с.  
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Аннотация: В монографии говорится о том, что право удержания - 
это субъективное право, существующее в рамках правоотношения, 
возникающего в силу закона. Объектом права удержания является вещь, 
чужая для удерживающего ее в том смысле, что таковая обременена его 
обязанностью передать вещь должнику.  
 

141. Сегеда С. Захист своїх прав у господарському суді [Електронний 
ресурс] : [практ. посiб.] / С. Сегеда, О. Татаревський. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2002. – 79 с. – 
(Юридична абетка пiдприємця). 
Анотація: Навчальний посібник покликаний допомогти пiдприємцям 
вивчити свої права й обов’язки, свiдомо застосовувати на практицi 
норми чинних нормативно-правових актiв. 
 

142. Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності [Електронний 
ресурс] : [навч. посіб.] / С. Сегеда, О. Татаревський. – Электрон. 
текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2003. – 96 с. – 
(Юридична абетка пiдприємця).  
Анотація: Мета цього посібника – надати максимум корисної 
інформації про патентування підприємницької діяльності. Зокрема, кому 
і за яких обставин потрібно отримувати патенти, хто може проводити 
діяльність без патентів. Відповідні розділи посібника містять 
інформацію про практичні поради щодо порядку отримання та 
використання патентів, права і обов'язки власників торговельних 
патентів.  
 

143. Сегеда С. Як вести бізнес з іноземним партнером [Електронний 
ресурс] : [навч. посіб.] / С. Сегеда. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Центр комерційного права, 2003. – 136 с. – (Юридична абетка 
пiдприємця). 
Анотація: У посібнику окреслено, як в Україні відбувається створення 
підприємств за участю іноземних засновників. Крім того, можна 
дізнатися, як слід вести з іноземцем спільну підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи.  
 

144. Сегеда С. Як виконати судове рішення [Електронний ресурс] : 
практ. посіб. / С. Сегеда, О. Татаревський. – Електрон. текст. 
дан. – К. : Центр комерційного права, 2003. – 63 с. – (Юридична 
абетка підприємця).  
Анотація: У посiбнику подано загальну характеристику виконавчого 
провадження, розглянуто дiї, якi можна вчиняти пiд час виконання 
судових рiшень, описано права й обов’язки учасникiв виконавчого 
провадження. 
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145. Сегеда С. Як зареєструвати пiдприємницьку дiяльнiсть 
[Електронний ресурс] : [посібник] / С. Сегеда, О. Татаревський. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Центр комерційного права, 2005. – 
79 с. – (Юридична абетка підприємця).  
Анотація: Мета посiбника – допомогти тим, хто започатковує 
пiдприємницьку дiяльнiсть або вже її провадить, адже у вiдповiдних 
роздiлах цього посiбника наведено iнформацiю щодо реєстрацiї 
пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи або зi створенням юридичної 
особи. 
 

146. Семаков Г. С. Нотаріат в Україні [Електронний ресурс] : курс 
лекцій / Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. – Електрон. текст. 
дан. – К. : МАУП, 2001. – 120 с.  
Анотація: У пропонованому курсі лекцій висвітлюються суть та 
завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних 
органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення 
найпоширеніших нотаріальних дій. 
 

147. Сергеев А. П. Гражданское право [Электронный ресурс] :  
[учебник] : в 3 т.  / А. П.  Сергеев, Ю. К.  Толстой. – 5-е изд. 
изд. перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Проспект, 
2001. – 1702 с. 
Аннотация: Как и любая отрасль, гражданское право состоит из 
правовых норм, регулирующих соответствующие общественные 
отношения. Предмет гражданского права также составляют 
общественные отношения. Поэтому понятие предмета тесно связано с 
вопросом о том, какие общественные отношения регулируются нормами 
гражданского права?  
 

148. Серго А. Г. Интернет и право ("Коммуникационное право") 
[Электронный ресурс] : рабочая программа курса / А. Серго. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Бестселлер, 2003. – 272  с.  
Аннотация: В России, как и повсюду в мире, идут дискуссии 
о правовом регулировании Интернета, фрагменты которого все еще 
являются внеправовым пространством. Эта книга обобщает авторский 
опыт работы в сфере коммуникационного права и затрагивает наиболее 
острые вопросы, с которыми сталкиваются российские владельцы 
интеллектуальной собственности при развитии бизнеса в Интернете. 
 

149. Сімейне право України [Електронний ресурс] : підручник / 
Ю. С. Червоний [та ін.] ; за ред. Ю. С. Червоного. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Істина , 2004.– 400 с.  
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Анотація: У підручнику розкрито поняття сімейного права, його 
предмет та метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного 
законодавства України; сімейні правовідносини; шлюб, права та 
обов'язки подружжя, а також батьків і дітей; форми виховання дітей, 
позбавлених батьківського піклування, права та обов'язки інших членів 
сім'ї та родичів тощо. 
 

150. Сімейне право України [Електронний ресурс] : підручник /
Т. О. Ариванюк [та ін.] ; за ред. В. С. Гопанчука. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Істина, 2002. – 304 с.  
Анотація: У підручнику висвітлюються основні питання курсу 
сімейного права: загальні положення, шлюб, права та обов'язки 
подружжя, а також батьків і дітей, форми виховання дітей, аліментні 
обов'язки членів сім'ї. Особлива увага приділена таким розділам сімейного 
законодавства, як шлюбний договір, регулювання сімейних відносин 
договором, визнання шлюбу недійсним, визначення походження дитини, 
патронат. 
 

151. Сімейне право України [Електронний ресурс] : підручник / 
Л. М.  Баранова, В. І. Борисова, І. В.  Жилінкова; за ред. 
В. І.  Борисової, І. В.  Жилінкової. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Юрінком Інтер, 2006. – 103 с.  
Анотація: У підручнику висвітлено актуальні теоретичні проблеми 
сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті 
та майнові правовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, 
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу 
увагу приділено новим інститутам сімейного права. 
 

152. Сімейне право України [Електронний ресурс] : підручник / 
Л. М.  Баранова, В. І. Борисова, І. В.  Жилінкова ; за ред. 
В. І.  Борисової, В. І. Жилінкової. – Електрон. текст. дан. – 
К. : Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. 
Анотація: Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри 
цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава 
Мудрого на основі Сімейного кодексу України і відповідно до нової 
програми курсу сімейного права. Висвітлено актуальні (теоретичні 
проблеми сімейного права і розглянуто основні питання курсу: сім'я, 
шлюб, особисті та майнові правовідносини подружжя, права та 
обов'язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського 
піклування тощо.  
 

153. Сичинский Е. П.  Уголовный сыск России в X – начале XX вв. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Е. П. Сичинский. – 
Электрон. текст. дан. – Челябинск, 2002. – 143 с. 



 
 
 
 
 

 46

2010 

Аннотация: Проблема становления уголовного сыска в дореволюционной 
России, несмотря на академическую постановку вопроса и хронологическую 
удаленность во времени от современного состояния уголовного розыска, 
тем не менее продолжает оставаться актуальной и привлекает внимание 
исследователей. 
 

154. Скворцов О. Ю.  Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособ. / О. Ю.  Скворцов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 183 с.  
Аннотация: В последние годы наблюдается заметный интерес
 к вопросам правового регулирования оборота недвижимого имущества. 
Это обстоятельство объективного характера. Рынок недвижимости
 в России пережил период становления, и в настоящее время существует 
необходимость осмыслить все, к чему пришла экономическая и правовая 
мысль в области оборота недвижимого имущества. 
 

155. Скловский К. И.  Применение гражданского законодательства 
о собственности и владении [Электронный ресурс] / К. И.  Скловский. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2004.  – 140 с.  
Аннотация:  Предлагаемая работа написанна в традиционном жанре 
комментария. В ней идет речь  о защите права собственности
 и о пределах вмешательства государства в право собственности. 
 

156. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособ. / К. И.  Скловский. – 
2-е изд. – Электрон. текст. дан. – М. : Дело, 2000. – 512 с.  
Аннотация: В книге рассматриваются наиболее актуальные и важные 
в практическом отношении проблемы правособственности. Большое 
внимание уделено аспектам защиты законного и незаконного владения – 
вопросом, являющимся одними из самых острых в судебной практике. 
 

157. Слипченко С. А. Право доверительной собственности 
[Электронный ресурс] : [монография] / С. А. Слипченко. – 
Электрон. текст. дан. – Х. : Консум, 2000. – 176 с.  
Аннотация: Монография посвящена всестороннему комплексному 
исследованию института права доверительной собственности, 
теоретическому обоснованию основных принципов и методов его 
функционирования. В работе рассматриваются история и причины 
возникновения института, дается общая правовая характеристика, 
анализируется правовой статус субъектов доверительных отношений. 
 

158. Слово адвокату [Электронный ресурс] : [монография] / под 
ред. К. Н. Апраксина. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Юридическая лит., 1981. – 192 с.  
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Аннотация: Книга содержит судебные речи советских адвокатов по 
делам, представляющим общественный интерес. В речах по 
гражданским делам затронуты многие вопросы, связанные с защитой 
трудовых, семейных, жилищных, наследственных и других прав граждан. 
 

159. Сокирко В. Сумма голосов присяжных в поиске граней 
экономической свободы [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / 
В. Сокирко. – Электрон. текст. дан. – М. : РосКонсульт, 2000. – 
382 с.  
Аннотация: В книге обобщен десятилетний опыт работы Общества 
защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод, а также 
рассматриваются суждения и оценки тысяч присяжных по наиболее 
спорным делам о предпринимательских правонарушениях-преступлениях.  
 

160. Соловьева  Н. А. Методика расследования детоубийств 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / Н. А. Соловьева ; под 
ред. А. А. Закатова. – Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-
во Волгоградского гос. ун-та, 2004. – 142 с.  
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются тактические и 
психологические особенности расследования детоубийств. Раскрыто 
содержание криминалистической характеристики данного вида 
преступлений. Обосновано значение использования специальных знаний в 
области судебной психиатрии, психологии и медицины в раскрытии и 
предупреждении детоубийств. 
 

161. Соркин В. С. Особенности процессуального доказывания 
в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : 
[монография] / В. С. Соркин. – Электрон. текст. дан. –Гродно : 
ГрГУ, 2002. – 95 с.  
Аннотация: В монографии исследуется комплекс вопросов, связанных 
с понятием доказывания и доказательств в уголовном судопроизводстве, 
в контексте реформирования и обновления уголовно-процессуального 
законодательства. 
 

162. Спадкування в Україні [Електронний ресурс] / Л. М.  Горбунова 
[та ін.]. – Електрон. текст. дан. – К.: Поліграф-Експрес, 2006. – 60 с.  
Анотація: У посібнику розкриваються поняття спадкування, учасників 
спадкування, види спадкування, порядок оформлення спадщини тощо. Для 
можливості практичного застосування визначених законодавством прав 
спадкодавця та спадкоємців наведено зразки документів. 
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163. Стадуб И. Д. История государства и права зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / И. Д. Стадуб. – 
Электрон. текст. дан. – Минск : Белорусский ин-т 
правоведения, 2003. – 548 с.  
Аннотация: В учебном пособии  изложено содержание основных тем 
курса, предусмотренных рабочей программой по «Истории государства и 
права зарубежных стран». После каждой темы курса имеются 
понятийный аппарат (глоссарий), контрольные задания и тест. 
 

164. Стандарты Европейского Суда по правам человека и 
российская правоприменительная практика [Электронный 
ресурс] : [cб. аналитических ст.] / под ред. М. Р. Воскобитовой. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Изд-во «Анахарсис», 2005. – 528 с.  
Аннотация: Настоящая книга включает комментарии практики 
Европейского Суда, которые были подготовлены российскими и 
иностранными юристами, специализирующимися в области европейской 
защиты прав человека, и комментарии российского законодательства и 
правоприменительной практики.  
 

165. Станкевич Н. Г. Коммерческое право [Электронный ресурс] : тексты 
лекций по спецкурсу "Коммерческое право" / Н. Г. Станкевич. – 
Электрон. текст. дан. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 147  с.  
Аннотация: В пособии содержится анализ законодательства 
применительно к республике Беларусь в сфере торгового оборота и 
дается его научный комментарий. Рассматриваются правовое 
положение участников коммерческой деятельности, объекты торгового 
оборота и способы их индивидуализации, вопросы организации торгового 
оборота, основные сделки и договоры.  
 

166. Степанов С. А. Имущественные комплексы в российском 
гражданском праве [Электронный ресурс] : [монография] / 
С. А. Степанов. – Электрон. текст. дан. – М. : НОРМА, 2002. – 
176 с. – (Современное гражданское право).  
Аннотация: В книге исследуются вопросы, связанные с возникновением 
и становлением в цивилистической науке и правоприменительной 
практике группы сложных и своеобразных объектов гражданского права, 
коими являются имущественные комплексы, в частности, предприятия. 
Особое внимание в работе уделяется составу имущественных 
комплексов, особенностям их участия в качестве объектов права в 
предпринимательском обороте, обязательному присутствию в составе 
комплексов нематериальных элементов. 
 

167. Степанов С. А.  Недвижимое имущество в гражданском праве 
[Электронный ресурс] : [монография] / С. А.  Степанов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 2004. – 124 с.  
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Аннотация: Монография посвящена вопросам места недвижимого 
имущества в гражданском праве. Как для товаропроизводительных 
отношений, так и для правового регулирования имущественного оборота 
исключительно недвижимость всегда была и остается стержнем
 и высшим смыслом какой бы то ни было государственности. 
 

168. Суд і судочинство на українських землях в XIV–XVI ст.
[Електронний ресурс] : [монографія] / П. Музиченко [та ін.] ; за 
ред. П. Музиченка. – Електрон. текст. дан. – О. : Астропринт, 
2000. – 218 с. 
Анотація: Монографія є першим в Україні комплексним дослідженням 
судової системи, організації діяльності судів, судових чиновників, розвитку 
судового процесу на українських землях в XIV-XVI ст., ролі давньоруського 
культурно-правового елементу, традицій і звичаїв в формуванні і розвитку 
судової влади у Великому князівстві Литовському. 
 

169. Судова система України [Електронний ресурс] : [монографія]. –
2-е вид., випр. і доп. – Електрон. текст. дан. – К. : Ін-т 
громадянського суcпільства, 2003. – 44 с. – (Знайте свої права 
і вмійте їх захищати).  
Анотація: Це видання є спробою донести до широкого кола читачів, до 
всіх українських громадян і іноземців, що перебувають в Україні 
інформацію про те, як діє в Україні судова система, чи можна 
скористатись юридичними механізмами для захисту своїх прав та 
свобод.   
                                                                                                         

170. Судовий захист ваших прав (зразки позовних заяв та скарг)  
[Електронний ресурс] / уклад. А. Іванюченко. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Факт, 2000. – 32 с.  
Анотація: У брошурі описується порядок подання заяви або скарги, 
окремі процесуальні питання, механізм оскарження дій посадових осіб, 
житлові суперечки, звернення до Європейського суду з прав людини. 
 

171. Сухадольский Г. А. Тендеры. Вопросы и ответы 
[Электронный ресурс] / Г. А.  Сухадольский. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Вершина, 2004. – 210 с.  
Аннотация: В книге рассмотрены общие проблемы регулирования 
торгов в Российской Федерации, а также специфические проблемы, 
возникающие при закупках продукции для государственных нужд, при 
проведении конкурсов по выбору аудитора, при проведении конкурсов 
коммерческими организациями и соответствующая арбитражная 
практика.  
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172. Тальберг Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или 
соединенный процесс [Электронный ресурс] : [монография] / 
Д. Г.  Тальберг. – Электрон. текст. дан. – К. : Издатель 
Завадский В. И., 1888. – 74 с.  
Аннотация: Избирая предметом настоящего исследования вопрос 
о гражданском иске в уголовном суде, автор руководствовался главным 
образом тем соображением, что этот вопрос принадлежал к числу 
наименее разработанных в русской литературе и вызывал немало 
сомнений на практике.  
 

173. Танкевич О. В. Профессиональное взаимодействие следователя 
с органами дознания [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. / 
О. В.  Танкевич. – Электрон. текст. дан. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 
115 с.  
Аннотация: В пособии дается понятие оперативно-розыскной 
деятельности, оперативно-розыскных мероприятий, а также задач
 и методов работы органов дознания (подразделений, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность) и следствия. 
 

174. Тертышник B. M. Взаимодействие следователя с иными 
подразделениями органов внутренних дел при расследовании 
преступлений [Электронный ресурс] : [монография] / 
B. M. Тертышник, С. В. Слинько. – Электрон. текст. дан. – Х. : 
Ун-т внутренних дел, 1995. – 66 с.  
Аннотация: Эффективность деятельности следователя, оперативного 
работника и эксперта-криминалиста по раскрытию и расследованию 
преступлений зависит не только от профессиональной подготовки, 
квалификации и опыта каждого из них, но и от реального воплощения 
данных качеств в конкретных практических действиях, организованности
 и взаимодействия. Рассмотрению данной проблемы и посвящена 
настоящая работа. 
 

175. Тертышник В. М.  Теория доказательств [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособ.] / В. М. Тертышник, С. В. Слинько. – 
Электрон. текст. дан. – Х. : АРСИС, 1998. – 256 с.  
Аннотация: Данное издание посвящено фундаментальной проблеме 
юриспруденции – установлению объективной истины, то есть 
реконструкции юридически значимых обстоятельств события, ставшего 
предметом исследования, до уровня отсутствия сомнений 
в правильности выводов, как основного условия законного и справедливого 
юридического решения. 
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176. Томин В. Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса 
[Электронный ресурс] : [монография] / В. Т. Томин, 
М. П. Поляков, А. П. Попов; под ред. В. Т. Томина. – Электрон. 
текст. дан. – Пятигорск : Нижегородская школа процессуалистов, 
2000. – 239 с.  
Аннотация: В монографии представлены некоторые кажущиеся  
перспективными идеи теории эффективного уголовного процесса. 
Авторы пытаются творчески пересмотреть научную парадигму 
современного российского уголовного судопроизводства, подвергая 
сомнению ряд ее традиционных  (привычных) установок, понятий, 
процедур и предлагая новые.  
 

177. Травкин А. А. Расчетные и кредитные правоотношения 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. А. Травкин. – 
Электрон. текст. дан. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. 
ун-та, 2001. – 112 с.  
Аннотация: В данном пособии на основе анализа действующего 
законодательства, практики его применения и современных разработок 
российского правоведения освещаются основные вопросы из области 
расчетных правоотношений, а также основные вопросы из области 
кредитных правоотношений. 
 

178 Травкин А. А. Способы обеспечения исполнения кредитных 
обязательств [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. А. Травкин. – 
Электрон. текст. дан. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. 
ун-та, 2000. – 88 с.  
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассматриваются способы 
обеспечения исполнения кредитных обязательств: поручительство, 
неустойка, банковская гарантия, залог. На основе анализа действующего 
законодательства, а также практики его применения освещаются 
особенности их правового регулирования. 
 

179. Травкин А. А. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / А. А. Травкин, 
Н. Н. Арефьева, К. И.  Карабанова. – Электрон. текст. дан. – 
Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2001. – 156 с.  
Аннотация: В данном пособии на основе анализа действующего 
законодательства и современных разработок российского правоведения 
освещаются общие положения о ценных бумагах, а также правовые 
особенности некоторых эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг. 
 

180. Уголовный процесс  [Электронный ресурс] : [учебник] / под 
ред.  А. Г. Алексеева. – Электрон. текст. дан. – М. : Юрист, 
1995. – 286 с. – (Лучшая юридическая литература).  
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Аннотация: В основе учебника лежат международно-правовые акты, 
гарантирующие права и свободы человека при производстве по 
уголовному делу. Отражены главные, исходные тенденции развития 
уголовно-процессуального законодательства, судебной, прокурорской
 и следственной практики. 
 

181. Управління інтелектуальною власністю [Електронний ресурс] : 
[монографія] / П. М. Цибульов [та ін.] ; за ред. П. М. Цибульова.  –  
Електрон. текст. дан. – К. : К.І.С., 2005.  –  448 с.  
Анотація: Книжка присвячена питанням управління інтелектуальною 
власністю на всіх етапах її життєвого циклу: від ідеї до конкретного 
результату – отримання прибутку. Тут детально розглянуто практичні 
питання створення, набуття прав, комерціалізації та захисту прав на 
об'єкти права інтелектуальної власності. 
 

182. Устюкова В. В. Правовое положение крестьянского 
(фермерского) и личного подсобного хозяйства в условиях 
аграрной реформы [Электронный ресурс] : [монография] /  
В. В. Устюкова. – Электрон. текст. дан. – М. : Ин-т гос. и права 
РАН, 2000. – 193 с.  
Аннотация: В настоящей монографии анализируется действующее 
законодательство, регулирующее порядок создания и деятельности двух 
основных форм сельскохозяйственной деятельности граждан, практика 
его применения. Автор пытается найти приемлемые решения по 
совершенствованию правового статуса крестьянских и личных хозяйств. 
 

183. Фархутдинов И. З. Инвестиционное право [Электронный ресурс] : 
[учеб.-практ. пособ.] / И. З. Фархутдинов,  В. А. Трапезников. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 335 с.  
Аннотация: В учебно-практическом пособии инвестиционное право 
впервые рассматривается как отрасль права, изучаются отдельные 
институты общей и особенной частей этой отрасли. Исследуется 
история инвестиционного законодательства России, правовая природа 
основных понятий инвестиционного права, вопросы антимонопольного 
регулирования в инвестиционной деятельности и контрактные формы 
инвестиций. 
 

184. Фогельсон Ю.  Введение в страховое право. Просто о сложном 
[Электронный ресурс] : [учеб.-практ. пособ.] / Ю. Фогельсон. – 
2-е изд. – Электрон. текст. дан. – М. : БИК, 2001. – 238 с. 
Аннотация: Учебно-практическое пособие посвящено важнейшему 
финансовому институту рыночных отношений – страхованию. 
Различные аспекты страхования изложены в книге с правовой точки 
зрения. 
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185. Харитонов Є. О. Цивільне право України [Електронний 
ресурс] : [підручник] / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Істина, 2003. – 510 с.  
Анотація: У підручнику приділено увагу інститутам права власності 
та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов'язального 
права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних 
зобов'язань, спадкового права. 
 

186. Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав при 
несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] / 
В. А.  Химичев. – Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 
2006. –  80 с.  
Аннотация: Настоящая книга посвящена выявлению и разрешению 
некоторых наиболее важных с теоретической и практической точек 
зрения правовых проблем в сфере реализации и защиты гражданских прав 
в условиях несостоятельности (банкротства). Материальные 
и процессуальные нормы, образующие институт банкротства, 
исследуются через призму их влияния на реализацию и защиту вещных
 и обязательственных прав. 
 

187 Цивільне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. 
Р. О. Стефанчука. – Електрон. текст. дан. – К. : Наукова думка, 
2004. – 410 с.  
Анотація: У навчальному посібнику системно викладено загальні 
положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові 
права, права на об'єкти інтелектуальної власності, зобов'язальне право, 
спадкове право та порівняльне (компаративістське) цивільне 
правознавство. 
 

188. Цивільне право. Загальна частина [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів / О. А. Підопригора 
[та ін.] ; за ред. О. А.  Підопригори, Д. В.  Боброва. – Електрон. 
текст. дан. – К. : Вентурі, 1995. – 223 с.  
Анотація: У підручнику, підготовленому відповідно до програми курсу 
цивільного права, аналізуються цивільне законодавство, цивільне право як 
галузь у системі сучасного права і навчальна дисципліна. Розглядаються 
його предмет і метод, дається загальна характеристика цивільного  
правовідношення та його елементів, права власності, особистих 
немайнових прав. 
 

189. Цивільне право в Україні [Електронний ресурс] : курс лекцій.
В 6 т. / Р. Б.  Шишка [та ін.] ; за ред. Р. Б. Шишки, 
В. А. Кройтора. – Електрон. текст. дан. – Х. : Нац. ун-т 
внутрішніх справ, 2004. – 507 с. 
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Анотація: У посібнику поміщені авторські конструкції низки 
інститутів цивільного права, бачення розв'язання вузьких місць 
правозастосування. 
 

190. Цивільне право України [Електронный ресурс] : [навч. посiб.]
/ О. А. Пiдопригора [та ін.]. – Електрон. текст. дан. – К. : 
Вентурi, 1996. – 409 с. 
Анотація: У навчальному посiбнику аналiзуються загальнi положення 
зобов'язального права, окремi види цивiльно-правових договорiв. 
Розглядаються також позадоговiрнi зобов'язання, питання правового 
регулювання вiдносин, пов'язаних з творчою дiяльнiстю, висвiтлюються 
питання спадкового права. 
 

191. Цивільне право України [Електронний ресурс] : підручник.
У 2 кн. / за ред. О. В.  Дзери, Н. С.  Кузнєцової. – 2-е вид., доп. 
і перероб. – Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 
640 с.  
Анотація: У підручнику аналізуються чинне законодавство України та 
зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі 
теоретичні проблеми цивільного права. У другій книзі висвітлюються 
окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, підряд, 
перевезення, страхування, позика, доручення, комісія, довірче управління 
майном та ін.), позадоговірні зобов'язання, спадкове право. 
 

192. Цивільне процесуальне право України [Електронний ресурс] : 
підручник / В. В.  Комаров [та ін.] ; за ред. В. В.  Комарова. – 
Електрон. текст. дан. – Х. : Право, 1999. – 370 с.  
Анотація: У підручнику на основі чинного законодавства України
 і судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального 
права і проблеми правозастосовчої діяльності при здійсненні правосуддя в 
цивільних справах. Висвітлюються процесуальні питання несудових форм 
захисту цивільних прав і інтересів громадян та організацій, які 
охороняються законом. 
 

193. Чиков П. В. Универсальные и региональные системы защиты 
прав человека и интересов государства [Электронный ресурс] / 
П. В. Чиков, А. Б. Мезяев, А. М. Насырова, Г. М. Хадиева ; под 
ред. Г. И. Курдюкова. – Электрон. текст. дан. – Казань : 
Легранд, 2002. – 228 с.  
Аннотация: Монография является научным трудом коллектива 
авторов, имеющих опыт научной и правозащитной деятельности. 
Представляет собой исследование соотношения и особенностей 
международно-правового регулирования прав человека и интересов 
государства в различных правовых системах.  
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194. Шаповал В. М.  Конституційне право зарубіжних країн 
[Електронний ресурс] : підручник / В. М.  Шаповал. – 
Електрон. текст. дан. – К. : АртЕк, 1997. – 253 с. 
Анотація: У підручнику дано загальну характеристику конституцiйно-
правового регулювання в зарубiжних країнах. Зокрема, визначено 
поняття, предмет i систему конституцiйного права, його суб'єкти та 
джерела. Аналiзуються проблеми конституцiйно-правової 
вiдповiдальностi..  
 

195. Шаповалов Н. И. Международное  публичное право 
[Электронный ресурс] : [курс лекций] / Н. И. Шаповалов. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Московская финансово-
промышленная акад., 2004. – 132 с.  
Аннотация: Работа имеет целью оказать помощь изучающим 
международное право. Структурно работа разбита на разделы, каждый 
из которых объединяет логически связанные между собой главы. Каждая 
глава содержит теоретический материал, контрольные вопросы 
и список литературы. 
 

196. Шейфер С. А.  Доказательства и доказывание по уголовным 
делам: проблемы теории и правового регулирования 
[Электронный ресурс] : [монография] / С. А. Шейфер. – 
Электрон. текст. дан. – Тольятти : Волжский ун-т 
им. В. Н. Татищева, 1997. – 92 с.  
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы теории 
доказательств, связанные с трактовкой понятия "доказывание", 
предмета и пределов доказывания и других вопросов, приобретающих 
актуальность в связи с развитием уголовно-процессуального 
законодательства.  
 

197. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и 
процессуальная форма [Электронный ресурс] : [монография] / 
С. А. Шейфер. – Электрон. текст. дан. – М. : Изд-во 
«ЮРЛИТИНФОРМ», 2001. – 204 с.  
Аннотация: В работе дается понятие следственных действий, 
раскрывается их значение для формирования доказательств по 
уголовному делу и основные черты правового регулирования. Системный 
подход к исследованию темы позволил автору раскрыть внутренние 
взаимосвязи следственных действий, выявить сходные черты и в тоже 
время специфику отдельных действий. 
 

198. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн 
[Електронний ресурс] : навч. посіб.: [курс лекцій] / С. І. Шимон. – 
Електрон. текст. дан. – К. : КНЕУ, 2004. – 234 с.  
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Анотація: Навчальний матеріал у посібнику охоплює загальну 
характеристику цивільно-правових систем сучасного світу, огляд 
основних інститутів цивільного та торгового права країн 
континентальної та англо-американської правових систем на прикладі 
Німеччини, Франції, Англії та США, базується на джерелах цивільного 
та торгового права цих країн і здобутках юридичної науки у цій галузі.  
 

199. Шиткина И. С.  Холдинги: правовое регулирование 
и корпоративное управление [Электронный ресурс] : науч.-
практ. изд. / И. С.  Шиткина. – Электрон. текст. дан. – М. : 
Волтерс Клувер, 2008. – 326 с. 
Аннотация: Эта книга является системным исследованием правового 
положения холдингов как формы предпринимательских объединений, 
наиболее востребованной современной деловой практикой. В работе 
сделана успешная попытка комплексного рассмотрения проблемы 
холдинговых объединений как с точки зрения теоретических аспектов, 
так и практических вопросов правового регулирования создания 
и организации деятельности этих интегрированных структур.  
 

200. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України. 
Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник / 
М. Й.  Штефан. – Електрон. текст. дан. – К. : Видавничий Дім 
«Ін Юре», 2005. – 624 с.  
Анотація: У підручнику розкривається встановлений законом 
процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ у судах 
України у формі цивільного судочинства. 
 

201. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право у схемах 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Штефан. – Електрон. 
текст. дан. – К. : МАУП, 2004. – 204 с.  
Анотація: У посібнику компактно у схемах викладено повний курс 
цивільного процесуального права України. На основі аналізу 
законодавства, практики його застосування, сучасних концепцій 
розвитку науки цивільного процесуального права в оригінальній, доступній 
для сприйняття формі подано інститути цивільного процесуального
права України, якими встановлюється процесуальний порядок здійснення 
правосуддя з цивільних справ, що виникають у державі з цивільних, 
трудових, сімейних та інших правовідносин, віднесених законодавством 
до юрисдикції суду. 
 

202. Щекин Г. В. Теория социального управления  [Электронный 
ресурс] : монография / Г. В.  Щекин. – Электрон. текст. дан. – 
К. : МАУП, 1996. – 408 с.  
Аннотация: В монографии предпринята попытка комплексного 
освещения проблем управления в русле социальных наук и культурно-
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исторического подхода. Рассмотрены основные социальные законы и 
закономерности социального управления, концепции власти и научные 
школы мирового менеджмента, предмет и содержание науки управления, 
ее основные принципы и методы.. 
 

203. Щенникова Л. В. Вещное право [Электронный ресурс] : учеб.
пособ. / Л. В. Щенникова. – Электрон. текст. дан. – Пермь : 
Изд-во Пермского ун-та, 2001. – 240 с. 
Аннотация: Данное пособие ставит своей главной целью выработку 
конкретных предложений по совершенствованию действующего 
гражданского законодательства. В нем предлагается решение ряда 
теоретических проблем и спорных вопросов. 
 

204. Эрдедевский A. M. Компенсация морального вреда в России 
и за рубежом [Электронный ресурс] : [монография] / 
A. M.  Эрдедевский. – Электрон. текст. дан. – Б.м. ; М. : Изд. 
группа ФОРУМ–ИНФРА-М, 1997. – 239 с.  
Аннотация: В книге комплексно рассматриваются правовые проблемы 
компенсации морального вреда в России, Англии, США и Германии, 
освещен широкий круг вопросов: понятие морального вреда, право на 
компенсацию морального вреда, общие правила определения размера 
компенсации и их особенности для различных видов правонарушений. 
 

205. Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за 
страдания [Электронный ресурс] / А. М. Эрделевский. – 
Электрон. текст. дан. – М. : ВЕК, 1998. – 122 с.  
Аннотация: Предлагаемая книга посвящена комплексному 
рассмотрению проблем, связанных с применением нового способа защиты 
гражданских прав – компенсации морального вреда. Приводятся 
разработанные автором формула и таблица для расчета размера 
компенсации, которые уже находят применение в судебной практике. 
 

206. Юлдашев 0. X.  Міжнародне приватне право: Академічний курс 
[Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
0. X.  Юлдашев. – Електрон. текст. дан. – К. : Видавничий Дім
 «Ін Юре», 2004. – 528 с.  
Анотація: У підручнику висвітлено сучасний стан регулювання 
приватно-правових 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 та ін. 
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207. Юлдашев О. Х.  Міжнародне приватне право: теоретичні та
прикладні аспекти [Електронний ресурс] / О. Х.  Юлдашев. – 
Електрон. текст. дан. – К. : МАУП, 2004. – 572 с.  
Анотація: Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення 
феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального 
врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення 
та інкорпорації його норм. 
 

208. Юридическая статистика [Электронный ресурс] : учеб.
пособ. / А. В. Селезнев [и др.]. – Электрон. текст. дан. – Тамбов 
: ТГТУ, 2004. – 80 с.  
Аннотация: В пособии представлены общие основы статистической 
науки, включающие методы обработки результатов статистического 
наблюдения, способы вычисления обобщающих статистических 
показателей, а также подходы к анализу статистических данных.   
 

209. Юрченко А. К. Издательский договор [Электронный ресурс] : 
[монография] / А. К.  Юрченко. – Электрон. текст. дан. – Л. : 
Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 104 с.  
Аннотация: В монографии освещаются следующие вопросы: понятие 
издательского договора, его виды, порядок заключения договора, его 
элементы (договаривающиеся стороны, предмет договора, форма и 
сроки договора, права и обязанности сторон, правовые последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 
обязанностей. 
 

210. Янович Ю. П. Уголовный процесс Украины [Электронный 
ресурс] / Ю. П. Янович. – Электрон. текст. дан. – Х. : Ун-т 
внутренних дел, 1998. – 138 с.  
Аннотация: Уголовный процесс – это урегулированная нормами 
уголовно-процессуального права и осуществляемая в форме 
правоотношений деятельность органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовных дел.. 
 

211. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: [Електронний 
ресурс] : [навч. посіб]. /  І. С.  Ярошенко. – Електрон. текст. 
дан. – К. : КНЕУ, 2005. – 244 с.  
Анотація: У посібнику аналізуються державно-правові засади 
соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-
правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних 
виплат, підстави та порядок їх призначення. 
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212. Ярошенко І. С.  Цивільне процесуальне право  [Електронний 
ресурс] : навч.-метод. посіб. для  самост. вивч. дисц. / 
І. С.  Ярошенко. – Електрон. текст. дан. – К. : КНЕУ,  2003.  –  165 с.  
Анотація: Метою навчально-методичного посібника є досягнення 
всебічного глибокого розуміння природи і сутності цивільних 
процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових 
і особистих немайнових прав і захищених законом інтересів громадян, 
засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного 
судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України та ін. 
 

213. Яртых И. С. Адвокатура и власть [Электронный ресурс] : 
[монография] / И. С. Яртых; под ред. А. Д. Бойкова. – Электрон. 
текст. дан. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. – 99 с.  
Аннотация: В книге в исторической последовательности 
раскрываются вопросы взаимодействия адвокатуры с органами 
государственной власти – судебной и исполнительной. Соотношение 
государственного руководства деятельностью адвокатуры и 
корпоративного самоуправления оценивается как степень независимости 
адвокатуры.  
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1. English for Law Students (підруч. з англ. мови для студ. 

III курсів юридичних спец. вищ. навч. закл. [Електронний 
ресурс] : [підручник]. –  Електрон. текст. дан. – Х. : Право, 
2004. –  417 с.  
Анотація: Підручник ставить за мету ознайомити студентів-
юристів з країнознавчою термінологією України, Великої Британії, 
США – про державний устрій цих країн, політичні партії, виборчі 
системи, правові системи, систему судочинства. У підручнику 
міститься матеріал про право Європейського Союзу, права людини, 
міжнародне право, конституційне право, трудове право. 
 

2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо [Електронний 
ресурс] : [монографія] / Б. Д.  Антоненко-Давидович. –
Електрон. текст. дан. –  К. : Радянський письменник, 1970. – 
182 с.  
Анотація: Книга адресована тим, хто дбає про культуру мови
 й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну 
розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих 
українській мовній традиції зворотів і висловів. 
 

3. Бредемайер К. Искусство словесной атаки [Электронный 
ресурс] / К. Бредемайер ; под ред. И. Фатиевой ; пер. с нем. 
Е. Жевага. –  Электрон. текст. дан. –  М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2005. – 187 с.  
Аннотация: В книге представлено более 50 различных приемов 
ведения дискуссий и свыше 200 упражнений, которые позволят 
отточить собственное мастерство. Воспользовавшись образцами, вы 
постепенно создадите собственные шаблоны ответов, которые без 
сомнения, выручат вас во время дискуссии, позволят обезоружить не 
всегда благожелательно настроенного оппонента. 
 

4. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. –  Електрон. текст. 
дан. –  К. : МАУП, 2002. –  208 с. 
Анотація: У посібнику розглядаються особливості офіційно-ділового 
стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-
граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою 
мовної культури людини. 
 

5. Делопроизводство в Российской Федерации  [Электронный 
ресурс] : сб. нормативных док. – Электрон. текст. дан. – М. : 
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ГроссМедиа, 2006. – 352 с. 
Аннотация: Сборник содержит информацию, необходимую для 
делопроизводителей, секретарей, о правилах составления документов 
по действующим стандартам. 
 

6. Зеликман А. Я. Английский для юристов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособ. / А. Я. Зеликман. –  Электрон. текст. дан. – 
Ростов н/Д : Феникс, 1999. –  195 с.  
Аннотация: Пособие является основной частью учебно-
методического комплекса, предназначенного для обучения английскому 
языку студентов юридических институтов и факультетов. 
 

7. Зернецький П. В. Англійська мова для правників [Електронний 
ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Зернецький, 
Д. А.  Шемелін ; за ред. П. В. Зернецького. –  Електрон. текст. дан. – 
К. : Вид. дім "КМ Академія", 2004. –  163 с.  
Анотація: Мета посібника – дати студентам-правникам спеціальні 
знання з використання англійської мови у своїй професійній діяльності, 
допомогти вдосконалити усне мовлення. У посібнику вміщено також 
глосарії юридичних термінів, що робить його зручним у користуванні 
та доступним для самостійного опрацювання. 
 

8. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення [Електронний 
ресурс] : [підруч. для вищ. навч. закл.] / М. Зубков. – 
Електрон. текст. дан. –  Х. : Торсінг , 2001. –  381 с.  
Анотація: Посібник містить характеристику функціональних стилів 
сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки 
рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до 
укладання. 
 

9. Когут О. І.  Основи ораторського мистецтва [Електронний 
ресурс] : практикум / О. І.  Когут. –  Електрон. текст. дан. – 
Тернопіль : Астон, 2005. –  296 с.  
Анотація: У посібнику представлено теоретичні і практичні 
матеріали з основ ораторського мистецтва. Подано вправи на 
розвиток усного мовлення, дикції, правильного дихання – тих складових, 
без яких не може обійтися сучасний оратор. 
 

10. Ліпко І. П. Англійська мова для юристів [Electronic resource] : 
підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / І. П. Ліпко ; за ред. 
Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. –  Електрон. текст. дан. – 
Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. –  208 с.  
Анотація: Підручник побудований за сучасними, науково- 
обґрунтованими принципами навчання, що враховують динаміку 
розвитку навичок і вмінь взагалі, та перекладацьких навичок і вмінь 
зокрема. Форма та зміст більшості вправ відповідають тесту First 
Certi cate En glish в батареї Кембріджських тестів. 
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11. Лопатникова Е. А.  Делопроизводство: образцы документов 
с комментариями [Электронный ресурс] / Е. А.  Лопатникова. – 
Электрон. текст. дан. – М. : Омега-Л, 2005. –  288 с. – (Библиотека 
типовых документов).  
Аннотация: Настоящее издание представляет собой практическое 
пособие по составлению и оформлению документов учреждения, 
организации, предприятия. Оно включает в себя образцы документов, 
соответствующие требованиям стандартов и инструкций Российской 
Федерации. 
 

12. Мараховська І. Г. Deutsch для студентів-юристів з 
поглибленим вивченням міжнародного права та дипломатичних 
відносин [Electronic resource] : навч. посіб. / І. Г.  Мараховська, 
К. І.  Голубєва, Т. М. Черкасова. – Електрон. текст. дан. – 
Х., 2004. –  278 с.  
Анотація: Даний посібник ставить за мету навчити студентів 
читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом
 з німецької на українську, розвивати навички перекладати тексти 
суспільного характеру з української на німецьку, а також вести бесіди 
за побутовими та фаховими темами.  
 

13. Навчання дебатів [Електронний ресурс] : зб. мат. / авт.-
уклад. І. Сущенко. – Електрон. текст. дан. – К., 2003. –  32 с.  
Анотація:  Збірка містить теоретичні і практичні матеріали для 
тих, хто прагне навчитися практичних дебатів, хто навчає цього 
інших, хто керує дебатними клубами або планує розпочати цю справу. 
 

14. Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч. посібн. 
для студ. вищ. навч. закл. юрид. спец. / Н. П. Осипова, 
В. Д. Воднік, Г. П. Клімова ; за ред. Н. П. Осипової. –  2-е вид. – 
Електрон. текст. дан. –  Х. : Одiссей, 2006. –  114 с. 
Анотація: У навчальному посібнику розглядаються теоретичні
 і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної 
дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготовки та 
проголошення переконуючої промови, та на формування умінь і навичок 
публічних виступів. 
 

15. Слепович B. C. Деловой английский (Business communication) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / B. C.  Слепович. – 2-е 
изд., испр. – Электрон. текст. дан. – Минск : ТетраСистемс, 
2002. – 256 с.  
Аннотация: Книга представляет пособие по деловому английскому 
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языку. Включает в себя пять частей, охватывающих основные виды 
письменной и устной бизнес-коммуникации на английском языке: 
деловую переписку, обращение на работу, подготовку резюме, 
презентации и выступления, телефонные разговоры и переговоры, 
бизнес-коммуникацию в действии.  
 

16. Хоміцька З. М.  Латинська мова [Електронний ресурс] : 
[підручник] / З. М.  Хоміцька. – Електрон. текст. дан. – Х. : 
Право, 2004. – 257 с.  
Анотація: Підручник містить відомості з фонетики, морфології та 
синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, 
лексичний мінімум, латинсько-український словник. 
 

17. Хоменко Н. С. Англійська мова для юристів – English for Law 
Students: [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ. юрид. 
фак. / Н. С. Хоменко. – Електрон. текст. дан. – К. : МАУП, 
2003. – 116 с.  
Анотація: Посібник складається з 12 розділів. Кожний розділ 
містить базовий текст юридичного спрямування, активну лексику до 
нього, додаткові тексти і лексичні вправи для закріплення прочитаного 
матеріалу та засвоєння юридичних термінів. Також наводяться 
діалоги, гумористичні історії та ситуації для обговорення, що 
допомагає студентам виробити навички розмовної мови. 
 

18. Делопроизводство в Российской Федерации  [Электронный 
ресурс] : сб. нормативных док. – Электрон. текст. дан. – М. : 
ГроссМедиа, 2006. – 352 с.  
Аннотация: Сборник содержит информацию, необходимую для 
делопроизводителей, секретарей, о правилах составления документов по 
действующим стандартам. 
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1. Демидов И. В.  Вопросы и ответы [Электронный ресурс]  / 
И. В.  Демидов. –  Электрон. текст. дан. –  М. : 
Юриспруденция, 2000. – 144 с. –  (Подготовка к экзамену).  
Аннотация: Вопросы и ответы включают все основные разделы 
курса классической логики, определяемые требованиями 
Государственного образовательного стандарта для юристов. 
 

2. Ивлев Ю. В. Логика для юристов [Электронный ресурс] : 
[учебник] / Ю. В. Ивлев. –  Электрон. текст. дан. – М. : Дело, 
2000. –  264 с. –  (Российское право: теория и практика).  
Аннотация: Цель учебника – заложить основу логической культуры 
мышления юриста, научить применять правила и законы логики в 
профессиональной деятельности. Рассмотрены следующие темы: 
история и предмет логики, формальная логика как наука, основные 
методологические принципы диалектической и формальной логики; 
суждение, вопрос и норма; дедуктивные и индуктивные умозаключения; 
понятие; определение и классификация; аргументация и критика и др. 
 

3. Конверський А. Є. Логіка [Електронний ресурс] : підруч. для 
студ. юридичних ф-тів / А. Є. Конверський. – Електрон. текст. 
дан. –  К. : Центр навч. л-ри, 2004. –  304 с.  
Анотація: У систематизованому, дидактично витриманому вигляді 
підручник розкриває  метод логіки, основні форми і закони милення. 
У підручнику при викладенні програми курсу логіки враховується 
специфіка юридичної спеціальності. Значний фактичний матеріал 
ілюструє особливості судового пізнання, показує, як виявляється та чи 
інша логічна форма у правовому дослідженні та юридичній практиці. 
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1. Бибик С.  Ділові документи та правові папери [Електронний 

ресурс] : [довідник] / С. Бибик, Г. Сюта . – Електрон. текст. дан. – 
Х. : Фоліо, 2005. – 493 с. – (Бібліотека державної мови).  
Анотація: Від правильного оформлення документу залежить доля 
розпочатої справи. Тому довідник охоплює як зразки різних видів 
документів, так і рекомендації щодо розташування реквізитів на них, 
правильного вживання мовних зворотів, розділових знаків, великої літери, 
графічних скорочень, назв професій, нагород і прикметників, утворених від 
географічних назв України. 
 

2.  Мусієнко М. М. Екологія [Електронний ресурс] : тлумачний 
слов. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Либідь, 2004. – 376 с. 
Анотація: У словнику вміщено тлумачення українською та російською 
мовами. В ньому знаходиться більш як 1500 базових термінів і понять
 із різних галузей сучасної екології. 
 

3. Сербенська О. Екологія українського слова  [Електронний ресурс]: 
практ. слов.-довід. / О. Сербенська, М. Білоус. – Електрон. текст. 
дан. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 68 с.  
Анотація:  Довідник укладено за матеріалами української преси, радіо- 
та телепередач, наукових текстів, публічних виступів урядовців та 
політиків. До неприродних для української мови словосполучень, 
прийменникових конструкцій, невиправданих канцеляризмів тощо подано 
питомі українські вислови. 
 

4. Статистичний щорічник України за 2008 рік [Електронний 
ресурс] : [довід. вид.] / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. 
Н. П. Павленко. – Електрон. текст. дан. – К. : Державний 
комітет статистики України, 2009. – 567 с.  
Анотація:  Збірник містить широкий спектр статистичних показників 
соціально-економічного стану держави у 2008 році у порівнянні з 1990, 
1995, 2000–2007 роками. Статистичні показники розподілені за видами 
економічної або промислової (будівельної) діяльності, видами продукції, 
організаційно-правовими формами, регіонами. Майже до всіх розділів 
надано методологічні пояснення. 
 

5. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду  
[Електронний ресурс] : [юрид. довід.] / В. Д. Чупрун. – 
Електрон. текст. дан. – К. : Софія, 1994. – 84 с.  
Анотація: Мета цього посібника – допомогти судам у кваліфікованому 
розгляді цивільних справ. Підготовка справ до судового розгляду є 
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самостійною і важливою стадією цивільного процесу, і має провадитись
 у всіх без винятку випадках.
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