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ім. Ярослава Мудрого. – [Б. м.], 2020. – 20 с. 

Рижеченко К. С. Особливості правового  регулювання  реалізації права на працю працівниками 

закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / К. С. Рижеченко ; наук. кер. 

Л. В. Могілевський ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 222 с. – 

Режим доступа: http://univd.edu.ua/thesis/2?page=4 (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана. 

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 

(12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право) 

Бабич М. Е. Эколого-правовой режим курортов федерального значения : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06 / М. Е. Бабич ; науч. рук. В. Б. Агафонов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – 

Москва, 2020. – 29 с 

Григор'єва Х. А. Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського 

господарства в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Х. А. Григор'єва ; наук. 

конс. Т. Є. Харитонова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Електрон. текстові дані. – Одеса, 2020. – 493 с. – 

Режим доступа: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12351 (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана. 

Малохліб О. С. Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. С. Малохліб ; наук. кер. М. В. Шульга ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків, 2020. – 197 с. 

Малохліб О. С. Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. С. Малохліб ; наук. кер. М. В. Шульга ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. 

Панасюк О. С. Захист прав орендарів та орендодавців землі [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06 / О. С. Панасюк ; наук. кер. А. Г. Бобкова ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Електрон. текст. дані. – Винниця, 2020. – 253 с. – Режим 

доступа: http://idpnan.org.ua/files/2020/panasyuk-o.s.-zahist-prav-orendariv-ta-orendodavtsiv-zemli.docx 

(дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

 

 

 

 

 

 

http://univd.edu.ua/thesis/2?page=1&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=1&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=3&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=3&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=1&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=1&fbclid=IwAR2Dx9radD8O7A3whjNKsOx4wpws5fuQIUJqgpTCWKUz7tlSCxTFGrNj0E4
http://univd.edu.ua/thesis/2?page=4
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12351
http://idpnan.org.ua/files/2020/panasyuk-o.s.-zahist-prav-orendariv-ta-orendodavtsiv-zemli.docx
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12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

(12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;  

12.00.13 Информационное право; 

12.00.14 Административное право; административный процесс) 

Бааджи Н. А. Адміністративний розсуд в діяльності органів публічної адміністрації : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. А. Бааджи ; наук. кер. С. С. Ненько ; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. 

справ. – Одеса, 2020. – 20 с. 

Борисова А. М. Финансово-правовой механизм государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / 

А. М. Борисова ; науч. рук. А. Г. Гузнов. – Москва, 2020. – 24 с. 

Брачук А. О. Реалізація принципу сприяння торгівлі у митному законодавстві [Електронний ресурс] : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Брачук ; наук. кер. Б. А. Кормич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 

Електрон. текст. дані. – Одеса, 2019. – 192 с. – Назва з екрана: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11975 

(дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана. 

Волкова А. О. Адміністративно-правова відповідальність за порушення в інформаційній сфері : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Волкова ; наук. конс. Н. В. Іванюта ; МВС України, Донец. 

юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 21 с. 

Вставська Т. В. Адміністративно-правовий статус осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / 

Т. В. Вставська ; наук. кер. В. Г. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. ун-т 

ім. Володимира Винниченка. – Електрон. текст. дані. – Кропивницький, 2019. – 249 с. – Режим доступа: 

https://www.cuspu.edu.ua/images/autoreferats/2020/m05/diser_Vstavska.pdf (дата звернення: 04.01.2021). – Назва 

з екрана. 

Галай В. О. Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Галай ; наук. конс. С. К. Гречанюк ; Ун-т Держ. фіскал. 

служби України. – Ірпінь, 2020. – 40 с. 

Горбань Є. А. Державний контроль за ефективністю управлінських рішень суб'єктів господарювання 

як гарантія зменшення податкових правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

Є. А. Горбань ; наук. конс. Д. О. Беззубов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економіч. ун-т 

ім. В. Гетьмана. – Київ, 2020. – 16 с. 

Григоренко О. В. Органи Національної поліції України в системі публічної адміністрації: 

адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Григоренко ; наук. кер. 

С. С. Вітвіцький ; Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг, 2020. – 17 с. 

Дем'янчук Ю. В. Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції у системі державної 

служби України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Дем'янчук ; наук. конс. А. І. Суббот. – 

Ірпінь, 2020. – 38 с. 

Кикоть-Глуходедова Т. В. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности в 

России, США и странах Европы (сравнительное исследование) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.14 / 

Т. В. Кикоть-Глуходедова ; науч. рук. Б. В. Россинский ; Москов. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – 

Москва, 2020. – 42 с. 

Кротов К. С. Административная ответственность за правонарушения в сфере защиты конкуренции : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / К. С. Кротов ; науч. рук. А. Ю. Соколов. – Саратов, 2020. – 26 с. 

Лелеко А. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних відносин в умовах спеціальних 

міграційних режимів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Лелеко ; наук. кер. 

В. М. Бесчастний ; Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг, 2020. – 17 с. 

Кравцова М. О. Адміністративно-правове регулювання релігійних правовідносин в Україні : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. О. Кравцова ; наук. конс. Г. О. Спіцина ; МВС України, Донец. юрид. 

ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 18 с. 

Марутян Р. Р. Інтелектуальні ресурси державного управління у сфері національної безпеки України : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 25.00.01 / Р. Р. Марутян ; наук. конс. М. М. Білинська ; Нац. акад. держав. 

упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. 

Панова Г. В. Втручання адміністративного суду в розсуд суб’єкта публічної адміністрації: сутність та 

підстави [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. В. Панова ; наук. кер. В. М. Бевзенко ; 

Запоріз. нац. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Хмельницький, 2020. – 245 с. – Режим доступа: 

http://umsf.dp.ua/images/Panova.dis.pdf (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

 

 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11975
https://www.cuspu.edu.ua/images/autoreferats/2020/m05/diser_Vstavska.pdf
http://umsf.dp.ua/images/Panova.dis.pdf
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Смерницький Д. В. Адміністративно-правове регулювання науково-технічної діяльності в Україні : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Смерницький ; наук. конс. М. Г. Вербенський ; М-во 

фінансів України, Ун-т Держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 40 с. 

Харківський С. А Адміністративно-правовий захист земельних ресурсів України від нераціонального 

використання [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. А. Харківський ; наук. кер. 

Є. А. Гетьман ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, Ун-т мит. справи та фінансів. – Електрон. текст. дані. – Херсон ; 

Дніпро, 2018. – 258 с. – Режим доступа: 

http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%8

0%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8

C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Kharkivskyi.pdf (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

Чернишов Д. В. Адміністративно-правові засади пробації в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / Д. В. Чернишов ; наук. кер. Д. В. Журавльов ; НДІ публіч. права. – Електрон. текст. 

дані. – Київ, 2020. – 215 с. – Режим доступа: 

http://www.bukuniver.edu.ua/doc/naukova_biblioteka/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%

D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20-

%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (дата 

звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана. 

Шишканов О. А. Правове регулювання оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної 

ділянки [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. А. Шишканов ; наук. конс. 

Д. О. Гетманцев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Електрон. текст. дані. – Хмельницький, 2019. – 220 с. – 

Режим доступа: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/18d/dis_Shyshkanov%20O.A..pdf (дата звернення: 

12.01.2021). – Назва з екрана. 

Яковенко А. В. Адміністративна відповідальність за невиконання судових рішень [Електронний ресурс] 

: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Яковенко ; наук. кер. О. Л. Соколенко ; М-во освіти і науки 

України, Центральноукр. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Електрон. текст. дані. – Дніпро, 2018. – 

227 с. – Режим доступа: 

http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%8

0%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8

C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Yakovenko.pdf (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

Яринко Б. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю арбітражних 

керуючих [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Б. В. Яринко ; наук. кер. 

О. ІО. Піддубний ; Нац/ ун-т біоресурсів і природокористування України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 

2020. – 224 с. – Режим доступа: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_yarinko.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). – Назва з екрана. 

Ярмоленко О. С. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб 

органів державної подактвової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

О. С. Ярмоленко ; наук. кер. Г. О. Спіцина ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 15 с. 

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально–виконавче право 

(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно–исполнительное право) 

Арделян Т. О. Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької 

діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. О. Арделян ; наук. кер. В. В. Топчій ; М-во 

фінансів України, Ун-т Держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. 

Беклєміщєва Ю. М. Кримінально-правова характеристика виготовлення, поширення комуністичної, 

нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистького) 

тоталітарних реджимів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. М. Беклєміщєва ; наук. кер. 

Є. В. Фесенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. 

Будяченко О. М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, 

зберігання, збут лісу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Будяченко ; наук. кер. 

В. Я. Конопельський ; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 24 с. 

Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України 

[Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. П. Горох ; наук. конс. A. А. Музика ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – 697 с. – Режим 

доступа: http://idpnan.org.ua/files/2019/goroh-o.p.-zvilnennya-vid-pokarannya-ta-yogo-vidbuvannya-za-

kriminalnim-pravom-ukrayini-_2_.pdf?fbclid=IwAR2LW0xrNzqhbHsNdhQvhTBeHROqpyXqHkbvH-

ZX4Fz4JrSzAAL8ayOWnCA (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана. 

http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Kharkivskyi.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Kharkivskyi.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Kharkivskyi.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Kharkivskyi.pdf
http://www.bukuniver.edu.ua/doc/naukova_biblioteka/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.bukuniver.edu.ua/doc/naukova_biblioteka/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.bukuniver.edu.ua/doc/naukova_biblioteka/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/18d/dis_Shyshkanov%20O.A..pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Yakovenko.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Yakovenko.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Yakovenko.pdf
http://umsf.dp.ua/images/2017/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Yakovenko.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_yarinko.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/goroh-o.p.-zvilnennya-vid-pokarannya-ta-yogo-vidbuvannya-za-kriminalnim-pravom-ukrayini-_2_.pdf?fbclid=IwAR2LW0xrNzqhbHsNdhQvhTBeHROqpyXqHkbvH-ZX4Fz4JrSzAAL8ayOWnCA
http://idpnan.org.ua/files/2019/goroh-o.p.-zvilnennya-vid-pokarannya-ta-yogo-vidbuvannya-za-kriminalnim-pravom-ukrayini-_2_.pdf?fbclid=IwAR2LW0xrNzqhbHsNdhQvhTBeHROqpyXqHkbvH-ZX4Fz4JrSzAAL8ayOWnCA
http://idpnan.org.ua/files/2019/goroh-o.p.-zvilnennya-vid-pokarannya-ta-yogo-vidbuvannya-za-kriminalnim-pravom-ukrayini-_2_.pdf?fbclid=IwAR2LW0xrNzqhbHsNdhQvhTBeHROqpyXqHkbvH-ZX4Fz4JrSzAAL8ayOWnCA
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Гритенко О. А. Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та 

відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. А. Гритенко ; 

наук. конс. В. Я. Конопельський ; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 36 с. 

Живова Ю. В. Сучасні тенденції та кримінологічні засади запобігання бандитизму в Україні : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Живова ; наук. кер. Є. В. Фесенко ; Класич. приват. ун-т. – 

Запоріжжя, 2020. – 20 с. 

Кифлюк Ю. В. Бандитизм в системі організованої злочинності: кримінологічна характеристика : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Кифлюк ; наук. кер. В. В. Топчій : Ун-т Держ. фіскал. 

служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. 

Піддубна М. В. Імплементація норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини в 

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. В. Піддубна ; 

наук. кер. М. М. Сенько ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Електрон. текст. дані. – КиЇв, 2020. – 259 с. – Режим 

доступа: http://idpnan.org.ua/files/2020/piddubna-m.v.-implementatsiya-norm-mijnarodnogo-kriminalnogo-prava-

pro-voenni-zlochini-u-kriminalniy-kodeks-ukrayini-_d_.docx (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

Романюк І. М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну 

власність в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. М. Романюк ; кер. роботи 

О. К. Марін ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2018. – 238 с. – Режим доступа: 

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova%20diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/romaniyk_d.pdf?fbclid=Iw

AR2UqmLr22Xx-71Af9wi7rFesN29Lw-5hl25xgt4rlYMfaZAxDCok4OWJxY (дата звернення: 13.01.2021). – 

Назва з екрана. 

Сень І. З. Спеціальні норми у кримінальному праві України [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / І. З. Сень ; наук. кер. O. K. Марін ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Електрон. текст. дані. – Львів, 2020. – 280 с. – 

Режим доступа: http://idpnan.org.ua/files/2020/sen-i.z.-spetsialni-normi-u-kriminalnomu-pravi-ukrayini-_d_.pdf 

(дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

Софієв С. О. Теоретичні основи інститут примирення в кримінальному праві України : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. О. Софієв ; наук. кер. В. В. Топчій ; Ун-т Держ. фіскал. служби України. – 

Ірпінь, 2020. – 18 с. 

Трепак В. М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Трепак ; наук. конс. М. І. Мельник ; Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2020. – 36 с. 

Ус О. В. Кваліфікація в кримінальному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Ус ; 

наук. конс. Р. С. Орловський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 485 с. 

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно–

розшукова діяльність 

(12.00.09 Уголовный процес;  

12.00.12 Криминалистика; судебно–экспертная деятельность; оперативно–розыскная деятельность) 

Бєгалов Є. П. Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України 

[Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. наук : спец.: 081 / Є. П. Бєгалов ; наук. кер. М. П. Климчук ; 

Нац. акад. внутр. справ. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2020. – 278 с. – Режим доступа: 

http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17076 (дата звернення: 5.01.2021). – Назва з екрана. 

Белякова Е. Г. Судебная финансово-экономическая экспертиза по делам о преднамеренном 

банкротстве юридических лиц: теоретические и прикладные аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.12 / Е. Г. Белякова ; науч. рук. Е. Р. Россинская. – Москва, 2020. – 27 с. 

Давлатов Д. Д. Расследование преступлений в сфере змельных отношений (по материалам 

Республики Таджикистан) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д. Д. Давлатов ; науч. рук. 

Е. П. Ищенко. – Москва, 2020. – 28 с. 

Дудко О. В. Помилки адвоката в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра юрид. 

наук : спец.: 081 / О. В. Дудко ; наук. кер. Ю. Ю. Орлов ; НДІ публіч. права. – Електрон. текст. дані. – Київ, 

2020. – 296 с. – Режим доступа: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17644 (дата звернення: 

6.01.2021). – Назва з екрана. 

 

 

 

 

http://idpnan.org.ua/files/2020/piddubna-m.v.-implementatsiya-norm-mijnarodnogo-kriminalnogo-prava-pro-voenni-zlochini-u-kriminalniy-kodeks-ukrayini-_d_.docx
http://idpnan.org.ua/files/2020/piddubna-m.v.-implementatsiya-norm-mijnarodnogo-kriminalnogo-prava-pro-voenni-zlochini-u-kriminalniy-kodeks-ukrayini-_d_.docx
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova%20diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/romaniyk_d.pdf?fbclid=IwAR2UqmLr22Xx-71Af9wi7rFesN29Lw-5hl25xgt4rlYMfaZAxDCok4OWJxY
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/naukova%20diyalnist/dorobok_zdobuvachiv/romaniyk_d.pdf?fbclid=IwAR2UqmLr22Xx-71Af9wi7rFesN29Lw-5hl25xgt4rlYMfaZAxDCok4OWJxY
http://idpnan.org.ua/files/2020/sen-i.z.-spetsialni-normi-u-kriminalnomu-pravi-ukrayini-_d_.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17076
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17644


 11 

Доброва О. В. Криміналістична характеристика та росзлідування шахрайства з фінансовими 

ресурсами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Доброва ; наук. кер. О. І. Козаченко ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. 

Зінченко В. М. Достатність доказів у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / В. М. Зінченко ; наук. кер. C. O. Ковальчук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 20 с. 

Журба С.О. Криміналістична характеристика та рослідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. О. Журба ; наук. кер. А. М. Кислий ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. 

Крет Г. Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та 

практичні основи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Г. Р. Крет ; наук. кер. В. Д. Басай ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 44 с. 

Літкевич Д. О. Теоретико-правові основи використання досягнень науково-технічного прогресу у 

кримінальній процесуальній формі : дис. ... докт. філософії в галузі знань 08 "Право" : 12.00.09, спец.: 081 / 

Д. О. Літкевич ; наук. кер. В. М. Трофименко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 266 с. 

Сааков Т. А. Судебно-диагностическое исследование демографических характеристик автора по 

признакам письменной речи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Т. А. Сааков ; науч. рук. 

Е. И. Галяшина. – Москва, 2020. – 34 с. 

Свінцицький А. В. Процесуальні засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Свінцицький ; наук. кер. 

В. В. Топчій ; Ун-т Держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. 

Суходубов В. С. Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням житла громадян 

[Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. С. Суходубов ; наук. кер. В. Ю. Шепітько ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 235 с. – Режим доступа: 

http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Suhodubov/d_Suhodubov.pdf (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з 

екрана. 

Трясун П. Р. Криміналістична характеристика та особливості росзлідування хуліганства, вчиненого у 

піблічних місцях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / П. Р. Трясун ; наук. кер. А. М. Кислий ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. 

Чернобаєв С. І. Повноваження слідчого під час досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / С. І. Чернобаєв ; наук. кер. М. О. Карпенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. 

– 217 с. 

12.00.10 Судоустрій ; прокуратура та адвокатура 

Пономарьова О. О. Правовий статус Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в 

Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. О. Пономарьова ; кер. роботи О. К. Марін ; Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. – Київ, 2019. – 276 с. 

Шевцова Я. О. Система професійної освіти суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Я. О. Шевцова 

; наук. кер. Л. М. Москвич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 222 с. 

12.00.11 Міжнародне право 

(12.00.10 Международное право; европейское право) 

Бижанова К. А. Прокурорский надзор в сфере исполнения законов об охране окружающей среды : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / К. А. Бижанова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – 

Москва, 2020. – 26 с. 

Григоров О. М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / О. М. Григоров ; наук. конс. В. В. Мицик ; М-

во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. 

Громовенко К. В. Міжнародно-правові стандарти у сфері вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук : 12.00.11 / К. В. Громовенко ; наук. кер. Б. В. Бабін ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 

32 с. 

Дерунець Н. О. Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (організаційно-

правові питання) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Н. О. Дерунець ; наук. кер. 

А. С. Мацко ; Київ. нац. торгов.-економ. ун-т, М-во освіти і науки України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – 220 с. – Режим доступа: 

http://idpnan.org.ua/files/2019/diser-derunets-status-torgovelnih-predstavnitstv-ta-misiy-u-mijnarodnomu-pravi-

_organizatsiyno-pravovi-pitannya_-_2_.pdf (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Suhodubov/d_Suhodubov.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/diser-derunets-status-torgovelnih-predstavnitstv-ta-misiy-u-mijnarodnomu-pravi-_organizatsiyno-pravovi-pitannya_-_2_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2019/diser-derunets-status-torgovelnih-predstavnitstv-ta-misiy-u-mijnarodnomu-pravi-_organizatsiyno-pravovi-pitannya_-_2_.pdf
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Здреник І. В. Працівник правоохоронного органу як суб’єкт злочину [Електронний ресурс] : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Здреник ; наук. кер. Т. І. Созанський ; Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, МВС України. – Електрон. текст. дані. – 

Львів, 2020. – 215 с. – Режим доступа:  http://idpnan.org.ua/files/2020/zdrenik-i.v.-pratsivnik-pravoohoronogo-

organu-yak-sub_ekt-zlochinu_d.doc (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з екрана. 

Миронюк А. І. Міжнародно-правова регламентація охорони та захисту морського середовища 

[Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. І. Миронюк ; наук. кер. О. О. Гріненко ; Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2020. – 202 с. – Режим доступа: 

http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31917.pdf?fbclid=IwAR2-

5s014l1vaUyyD2W79367ult3__WgKpxLqkYrr09hthrvUOG0a7VExW4 (дата звернення: 04.01.2021). – Назва з 

екрана. 

Пономаренко М. М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі 

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / М. М. Пономаренко ; наук. конс. K. B. Смирнова ; М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. 

12.00.12 Філософія права 

Андрущенко О. Ю. Конфлікт інтересів у правосудді: філософсько-правове дослідження [Електронний 

ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / О. Ю. Андрущенко ; наук. конс. A. А. Музика ; Хмельниц. обл. 

рада, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Електрон. текст. дані. – Хмельницький, 2020. – 204 с. – Режим доступа: 

http://www.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Andrushchenko.pdf?fbclid=IwAR36zmEdJ04O8wOeJbOjqmts2y-

nzpScW7Ffqn5IvvV0YWf4S9gc3LtZv48 (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана. 

Бочуляк Н. І. Адвокатське самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів [Електронний 

ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. І. Бочуляк ; наук. кер. Т. З. Гарасимів ; Хмельниц. обл. рада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. – Електрон. текст. дані. – Хмельницький, 2020. – 214 с. – 

Режим доступа: http://www.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Bochuliak.pdf (дата звернення: 6.01.2021). – Назва з 

екрана. 

Лавриненко М. Р. Договір найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської 

Федерації, Франції та ФРН (порівняльно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.12 / М. Р. Лавриненко ; наук. кер. І. С. Канзафарова ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. – 

Електрон. текст. дані. – Хмельницький, 2020. – 230 с. – Режим доступа: 

http://www.univer.km.ua/doc/specvr/Diss_Lavrynenko.pdf (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана. 

Попадинець, М. І. Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної україни: аксіологічний 

вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / М. І. Попадинець ; наук. конс. М. Г. Братасюк ; Нац. 

акад. внутр. справ. – Київ, 2020. – 19 с. 

Попов B. П. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных в 

фальсификацией доказательств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / B. П. Попов ; науч. рук. 

Н. В. Кручинина ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – Москва, 2020. – 32 с. 

19.00.06 Юридична психологія 

Голенко Н. М. Правові та психологічні засади службово-бойової підготовки працівників підрозділів 

спеціального призначення Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / 

Н. М. Голенко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2019. – 21 с. 

21.01.01 Основи національної безпеки держави 

Лещенко О. Я. Трасформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-

політичних конфліктів гібридного типу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.01.01 / О. Я. Лещенко ; наук. 

кер. Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2020. – 19 с. 

21.01.02 Механізми державного управління 

Андрейчук В. С. Інформаційні технології прогнозування в системі забезпечення національної безпеки 

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 25.00.02 / В. С. Андрейчук ; наук. кер. В. Ф. Смолянюк ; Нац. акад. 

держав. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. 

 

 

http://idpnan.org.ua/files/2020/zdrenik-i.v.-pratsivnik-pravoohoronogo-organu-yak-sub_ekt-zlochinu_d.doc
http://idpnan.org.ua/files/2020/zdrenik-i.v.-pratsivnik-pravoohoronogo-organu-yak-sub_ekt-zlochinu_d.doc
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31917.pdf?fbclid=IwAR2-5s014l1vaUyyD2W79367ult3__WgKpxLqkYrr09hthrvUOG0a7VExW4
http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31917.pdf?fbclid=IwAR2-5s014l1vaUyyD2W79367ult3__WgKpxLqkYrr09hthrvUOG0a7VExW4
http://www.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Andrushchenko.pdf?fbclid=IwAR36zmEdJ04O8wOeJbOjqmts2y-nzpScW7Ffqn5IvvV0YWf4S9gc3LtZv48
http://www.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Andrushchenko.pdf?fbclid=IwAR36zmEdJ04O8wOeJbOjqmts2y-nzpScW7Ffqn5IvvV0YWf4S9gc3LtZv48
http://www.univer.km.ua/doc/specvr/diss_Bochuliak.pdf
http://www.univer.km.ua/doc/specvr/Diss_Lavrynenko.pdf
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Наукові та навчальні видання 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

Персоналії юристів робота 

Бойко В. Ф. Життя в епоху перемін / В. Ф. Бойко. – Київ : КВІЦ, 2017. – 400 с. 
УДК 34(092)     Х.д(4УКР) / Б 77     4_пов.(Н/аб) 

Шемшученко Ю. С. Миттєвості життя і творчості : фотоальбом із комент. до 50-річчя наук. діяльності 

/ Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юрид. думка, 2018. – 124 с. 
УДК 34(092)(477)     Х.д(4УКР) / Ш 46     8_пов.(РК) 

 

Збірники наукових праць 
 

Головне управління по боротьбі зі злочинністю Служби безпеки України на варті національних 

інтересів : зб. ст. і матеріалів / кер. авт. кол. В. Омельчук ; ред.: Ю. Бондар, І. Мищак ; упоряд. І. Дралюк 

[та ін.]. – Київ : Прометей, 2019. – 352 с. 
УДК 351.746.1:343.35(477)(082)   Х621.162 + Х628.322 / Г 61    3_пов.(ЗПІ) 

 

Матеріали науково-практичних конференцій 

 

Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери : матеріали наук.-практ. конф. 

(Харків, 20 листоп. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права, НДІ прав. 

забезп. інновац. розвитку НАПрН України, Від-ня еколог., господар. та аграр. права НАПрН України ; за 

ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга, Т. В. Курман. – Харків : Юрайт, 2020. – 464 с. 
УДК 349.42(082)     Х626 + Х.е(0)л0 / А 43    3_пов.(ЗПІ) 

Актуальні проблеми приватного права : зб. наук. пр. до 85-річчя з дня народж. і 55-річчя наук.-пед. 

та громад. діяльності Володимира Васильовича Луця. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2018. – 336 с. 
УДК 347(082)     Х623.0 / А 43     8_пов.(РК) 

Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., 16-17 жовт. 2020 р. / Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. – Рівне : Гельветика, 2020 – 

2020. – Ч. 1. – 224 с. 
УДК 34(082)     Х.е(4УКР)л0 / А 43    3_пов.(ЗПІ) 

Діджиталізація і безпека [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 

19 листоп. 2020 р / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. 

А. П. Гетьман [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків : Право, 2020. – 402 с. – Режим доступа: 

http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/didzhitaliz_bezpeka_mizhn-konf_golovkin_2020.pdf 

(дата звернення: 16.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 343.9:004.9-049.5(082)    Х628.33 + Х.е(0)л0 / Д 44   Повнотекст. док. 

Економічні свободи та інституції: правове регулювання та ефективність [Електронний ресурс] : зб. 

матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 жовт. 2020 р., м. Ужгород) / ред.: М. В. Савчин, M. B. Менджул, 

В. М. Рошканюк. – Електрон. текст. дані. – Ужгород : Рік-У, 2020. – 108 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/44457329/Economic_freedoms_and_institutions_legal_regulation_and_efficiency_Materi

als_of_academic_conference_Uzhhorod_22_23_October_2020_ (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 346:342.7(082)     Х.е(0)л0 / Е 45     Повнотекст. док. 

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах : зб. 

наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу м. Харків, 25 черв. 2020 р. = Экономико-правовые проблемы 

развития и содействия хозяйственной деятельности в современных условиях : сб. науч. трудов по 

материалам IIІ круглого стола г. Харьков, 25 июня 2020 г. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. 

інновац. розвитку НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Спілка підприємців Харків. обл. ; 

редкол.: М. В. Шульга, С. В. Глібко. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – 312 с. 
УДК 346.26(082)    Х623.9 + Х.е(4УКР)л0 / Е 45    3_пов.(ЗПІ) 

Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи : матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. 

юрид. форуму м. Харків, 23–24 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук 

України ; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 250 с. 
УДК 34(082)(477)    Х.е(4УКР)л0 / З-12  3_пов.(ЗПІ), 4_пов.(Н/аб), філ. №1, 2 

 

 

 

 

 

http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/didzhitaliz_bezpeka_mizhn-konf_golovkin_2020.pdf
https://www.academia.edu/44457329/Economic_freedoms_and_institutions_legal_regulation_and_efficiency_Materials_of_academic_conference_Uzhhorod_22_23_October_2020_
https://www.academia.edu/44457329/Economic_freedoms_and_institutions_legal_regulation_and_efficiency_Materials_of_academic_conference_Uzhhorod_22_23_October_2020_
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Запобігання корупції у приватному секторі [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. онлайн 

"круглого столу", присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня 

народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України. – Електрон. текст. дані. – Харків : Право, 2020. – 214 с. – Режим доступа: 

http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/mater-konf_privatna-korupcziya_ndi-vpz-stashisa_na-

sajt_2020.pdf (дата звернення: 16.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 343.9:343.35:35.08 8(477)(082)   Х628.38 + Х.е(0)л0 / З-33   Повнотекст. док. 

Злочинці і жертви злочинів [Електронний ресурс] : матеріали ХХ Всеукр. наук. конф. з кримінології 

для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 лист. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків : Юрайт, 

2020. – 792 с. – Режим доступа: http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/zlochinczi-i-

zhertvi_16.11.2020.pdf (дата звернення: 16.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 343.9(082)     Х628.33 + Х.е(0)л0 / З-68   Повнотекст. док. 

Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : матеріали IV міжнар. наук.-практ. 

конф., 5 груд. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Полтав. юрид. коледж. – Полтава : Астрая, 

2019. – 360 с. 
УДК 34(082)     Х.е(0)л0 / П 68     3_пов.(ЗПІ) 

Речове право: пріоритети та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали Київ. прав. читань. Київ, 

22 берез. 2019 р. / редкол. Р. А. Майданик [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : Алерта : Прав. єдність, 

2019. – 266 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%

A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%

D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0

%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E

%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0

%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 347.2(082)     Х623.021 + Х.е(0)л0 / Р 46   Повнотекст. док. 

Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации : 

материалы междунар. науч.-прак. конф., г. Харьков, 15–16 апр. 2010 г. – Харьков : НИИ гос. стр-ва и мест. 

сауправ., 2020. – 225 с. 
УДК 347.73(477)(082)    Х622 + Х.е(0)л0 / С 40    3_пов.(ЗПІ) 

Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього 

інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. НДі ПЗІР НАПрН України за 

матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 16 лист. 2020 р.). / НДІ правового забезпечення інновац. розвитку  

НАПрН України. – Електрон. текст. дані. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – № 2. – 196 с. – Режим 

доступа: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18346 (дата звернення: 16.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 346(082)     Х623.9 + Х.е(0)л0 / С 83   Повнотекст. док. 

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. 

студентів-магістрів з права / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 

Центральноукр. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка ; упоряд. І. І. Митрофанов. – Електрон. текст. дані. – 

Кременчук, 2018. – 176 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A

7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%

D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%

95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D

0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90 (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 340.13(082)    Х062.03 + Х.е(0)л0 / Т 33    Повнотекст. док. 

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права [Електронний ресурс] : матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 

Центральноукр. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка ; упоряд. І. І. Митрофанов. – Електрон. текст. дані. – 

Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В, 2018. – 278 с. – Режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2020/problemy_realizatsiyi_norm_prava_2018.pdf (дата 

звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 340.13(082)    Х062.03 + Х.е(0)л0 / Т 33    Повнотекст. док. 

Харківський міжнародний юридичний Форум : [фотоальбом]. 2018. II Харківський міжнародний 

юридичний Форум, 25–28 верес., м. Харків. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 38 с. 
УДК 34:001(100)     Х.е(0)л0 / Х 21     8_пов.(РК) 

 

 

http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/mater-konf_privatna-korupcziya_ndi-vpz-stashisa_na-sajt_2020.pdf
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/mater-konf_privatna-korupcziya_ndi-vpz-stashisa_na-sajt_2020.pdf
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/zlochinczi-i-zhertvi_16.11.2020.pdf
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/zlochinczi-i-zhertvi_16.11.2020.pdf
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
https://www.academia.edu/42288339/%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%86_%D0%86_%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%92%D0%86%D0%94_%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%9E_%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18346
https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90
https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90
https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90
https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90
https://www.academia.edu/37902871/%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2020/problemy_realizatsiyi_norm_prava_2018.pdf


 15 

Харківський міжнародний юридичний Форум : [фотоальбом]. 2019. III Харків. міжнар. юрид. 

форум, 24–28 верес., м. Харків. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – 42 с. 
УДК 34:001(100)     Х.е(0)л0 / Х 21     8_пов.(РК) 

Юридична освіта 

Звіт ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василя Тація про 

виконання умов контракту № III-91 від 26.10.2015 року з Міністерством освіти і науки Ураїни за період з 

2015 по 2020 рік / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : НЮАУ ім. 

Ярослава Мудрого, 2020. – 162 с. 
УДК 378.6:34](477.54-25)НЮУ ім. Ярослава Мудрого Х.р(4Укр)32 / З-42 3_пов.(ЗПІ), 4_пов.(Н/аб), філ. №1, 2 

Теорія держави і права 

Січевлюк В. А. Еволюція категорії "правова суб’єктність" (теоретико-прикладні засади) [Електронний 

ресурс] :  монографія / В. А. Січевлюк. – Електрон. текст. дані. – Київ : Юрид. думка, 2020. – 462 с. – Режим 

доступа: http://idpnan.org.ua/files/2020/sichevlyuk_v_a_evolyuciya_kategorij_pravova_subktnist_teoretiko-

prikladni_zasadi_-__monografiya.pdf (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 340.13      Х062.071 / С 41    Повнотекст. док. 

Історія держави і права 

Генералы : харьков. биогр. слов. / сост.: А. А. Бондаренко, С. С. Кушнарев ; редкол. В. Г. Бульба [и др.]. 

– Харьков : Майдан, 2017. – 456 с. 
УДК 355.333(477.54)(092)   Ц4(4УКР-4ХАР) + Т3(4УКР-4ХАР) / Г 34   8_пов.(РК) 

Генералы : харьков. биогр. слов. / сост.: А. А. Бондаренко, С. С. Кушнарев ; редкол. В. Г. Бульба [и др.]. 

– Харьков : Майдан, 2018. – 456 с. 
УДК 355.333(477.54)(092)   Ц4(4УКР-4ХАР) + Т3(4УКР-4ХАР) / Г 34  4_пов.(Н/аб-ДБФ) 

Курінний О. В. Імплентація права на політичне самовизначення до сучасної правової системи України 

(XX - початок XXI ст.) / О. В. Курінний ; голов. ред. Ю. Суховець. – Київ : Вид. Дім "Києво-Могилян. акад.", 

2020. – 204 с.  
УДК 340.15(477)     Х2(4УКР)6 / К 93     3_пов.(ЗПІ) 

Конституційне право 

Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa [Electronic resource] / 

red.: T. Lachowski, V. Mazurenko. – Електрон. текст. дані. – Łódz-Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing, 

2017. – 162 с. – Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/322086783_Ukraina_po_Rewolucji_Godnosci_Prawa_czlowieka_-

_tozsamosc_narodowa_red_T_Lachowski_V_Mazurenko_Uniwersytet_Lodzki_Bookmarked_Publishing_Editing_L

odz-Olsztyn_2017 (дата звернення: 29.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 342.7(477)     Х620.32 / U31    Повнотекст. док. 

Закони України : щоміс. / Верхов. Рада України. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – №8. – 32 с. – (Закони 

України). 
УДК 340.13(477)(094.5)    Х062.031 + Х624.425 / З-19    5_пов.(З/П) 

Остаточний звіт за результатами спостереження громадянскої мережі Опора на позачергових виборах 

народних депутатів України 21 липня 2019 року. – Київ : ФОП Пятаков Ю. О., 2020. – 189 с. 
УДК 342.84(477)“2019”    Х620.526.2 / О-76   4_пов.(Н/аб), 3_пов.(ЗПІ) 

Остаточний звіт спостереження Опори на чергових виборах президента України 2019 року. – Київ : 

ФОП Пятаков Ю. О., 2020. – 200 с. 
УДК 342.84(477)“2019”    Х620.526.2 / О-76   4_пов.(Н/аб), 3_пов.(ЗПІ) 

Тематика курсових робіт з конституційного права України та методичні рекомендації до їх написання 

[Електронний ресурс] : для студентів ІІ курсу ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" 

спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. – Електрон. текст. 

дані. – Харків, 2018. – 86 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/T_Konst-

2018.pdf (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 342(477)(072)     Х620(4УКР)р / Т 32   Повнотекст. док. 

Четверте покоління прав людини: особливості правового регулювання, проблеми та перспективи 

розвитку в сфері охорони здоров'я : монографія / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. Юрид. ф-

т, НДІ порівнял. публіч. права та міжнар. права, НДІ теорії та практики правосуддя, Асоц. міжнар. освіт. та 

наук. співробітництва ; за заг. ред.: С. Б. Булеци, М. В. Менжул. – Ужгород : Говерла, 2020. – 444 с. 
УДК 342.7:614     Х620.321 / Ч-52     3_пов.(ЗПІ) 

 

http://idpnan.org.ua/files/2020/sichevlyuk_v_a_evolyuciya_kategorij_pravova_subktnist_teoretiko-prikladni_zasadi_-__monografiya.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2020/sichevlyuk_v_a_evolyuciya_kategorij_pravova_subktnist_teoretiko-prikladni_zasadi_-__monografiya.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322086783_Ukraina_po_Rewolucji_Godnosci_Prawa_czlowieka_-_tozsamosc_narodowa_red_T_Lachowski_V_Mazurenko_Uniwersytet_Lodzki_Bookmarked_Publishing_Editing_Lodz-Olsztyn_2017
https://www.researchgate.net/publication/322086783_Ukraina_po_Rewolucji_Godnosci_Prawa_czlowieka_-_tozsamosc_narodowa_red_T_Lachowski_V_Mazurenko_Uniwersytet_Lodzki_Bookmarked_Publishing_Editing_Lodz-Olsztyn_2017
https://www.researchgate.net/publication/322086783_Ukraina_po_Rewolucji_Godnosci_Prawa_czlowieka_-_tozsamosc_narodowa_red_T_Lachowski_V_Mazurenko_Uniwersytet_Lodzki_Bookmarked_Publishing_Editing_Lodz-Olsztyn_2017
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/T_Konst-2018.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/T_Konst-2018.pdf
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Адміністративне право 

Kuznichenko S. Administrative and legal status of civil-military administrations : monograph / 

S. Kuznichenko, V. Shevchenko. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – 144 с. 

Перевод заглавия :  Адміністративно-правовий статус цивільно-військових адміністрацій 
УДК 342.951:351.86    Х621.162 / K96     6_пов.(ЗІЛ) 

Безпека держави - безпека народу / СБУ. – [Б. р.] : [б. в.], 2017. – 81 с. 
УДК 351.86     Х621.162 / Б 40     3_пов.(ЗПІ) 

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із вибіркової навчальної дисципліни 

"Сторона обвинувачення та слідчий суддя: основи процесуальної взаємодії" [Електронний ресурс] : для 

студентів другого освіт. рівня "Магістр" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу та 

операт.-розшук. діяльності. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 21 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1l5T65tc9MIf7XlbVtxkeUcxTioeC7wer/view (дата звернення: 15.01.2021). – Назва 

з екрана. 
УДК 343.12(072)     Х629.374.012р / З-13   Повнотекст. док. 

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративні послуги у сфері 

державної реєстрації" [Електронний ресурс] : другий (магістер.) рівень вищ. освіти галузі знань 08 “Право" 

спец. 081 "Право" для студентів 2 курсу магістратури / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. 

О. М. Соловйова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 34 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1lRpYsHz62BpKf0VunAvPP5Hk2bHcLzU8/view (дата звернення: 15.01.2021). – 

Назва з екрана. 
УДК 342.9(477)(072)    Х621р / М 54    Повнотекст. док. 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни "Досудове розслідування кримінальних правопорушень" [Електронний ресурс] : рівень вищ. 

освіти - перший (бакалавр.) рівень, ступінь вищої освіти - бакалавр, галузь знань – 08 "Право", Спец. – 081 

"Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. В. Капліна [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – 

Харків, 2020. – 59 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/1SZDW9x_b2hKzTOh0UQE8e3OQdNDPENrm/view (дата звернення: 15.01.2021). 

– Назва з екрана. 
УДК 343.132     Х629.372 / Н 15    Повнотекст. док. 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни "Кримінальний процес" (відповідно до вимог ECTS) [Електронний ресурс] : для студентів III 

курсу / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу та операт.-розшук. діяльності. – 

Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 41 с. – Режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/posibniki_2020/nmp_Kr_pro_2020.pdf (дата звернення: 15.01.2021). – 

Назва з екрана. 
УДК 343.13(477)(072)    Х629.3р / Н 15    Повнотекст. док. 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни "Муніципальне право" [Електронний ресурс] : ступінь “Магістр”, спец. 081 “Право” / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 66 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1JDZBAoouBrlSolGY2FNs5zk1ZSQ8zGTI/view (дата звернення: 

15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 342.553(072)     Х620.612р / Н 15    Повнотекст. док. 

Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання 

[Електронний ресурс] : для студентів ІІ курсу ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузі знань 08 "Право" 

спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. – Електрон. текст. 

дані. – Харків, 2020. – 100 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1Wt0-ItIdzc-

aa_hSgGkSFMp__05HUsyw/view (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 342.9(477)(072)    Х621р / Т 32    Повнотекст. док. 

Юрій Шрамко. Життєвий шлях. З нагоди 90-річчя / упоряд.: В. Г. Коршунов, Ю. О. Смирнов, 

В. П. Соловйов. – Харків : Право, 2020. – 332 с. 
УДК 351.746.1(092)     Х.д(4УКР) + Х621.163.1 / Ю 64   3_пов.(ЗПІ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1l5T65tc9MIf7XlbVtxkeUcxTioeC7wer/view
https://drive.google.com/file/d/1lRpYsHz62BpKf0VunAvPP5Hk2bHcLzU8/view
https://drive.google.com/file/d/1SZDW9x_b2hKzTOh0UQE8e3OQdNDPENrm/view
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/posibniki_2020/nmp_Kr_pro_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JDZBAoouBrlSolGY2FNs5zk1ZSQ8zGTI/view
https://drive.google.com/file/d/1Wt0-ItIdzc-aa_hSgGkSFMp__05HUsyw/view
https://drive.google.com/file/d/1Wt0-ItIdzc-aa_hSgGkSFMp__05HUsyw/view
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Інформаційне право 

Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018 / М-во інформ. політики ; 

під заг. ред. Д. Ю. Золотухіна. – Київ : Мега-прес груп, 2018. – 384 с. 
УДК 316.485.26:316.776(477)   Х621.153 + Ф2(4УКР) / Б 11   8_пов.(РК) 

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративна юрисдикція" 

[Електронний ресурс] : для студентів I курсу ден. форми навч. другого (магістер.) рівня вищ. освіти галузі 

знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Ю. П. Битяк, 

М. І. Бєлікова, Д. В. Лученко. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 49 с. – Режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/MM_ADMIN_JURIS_2020.pdf (дата звернення: 

15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 342.9.03(477)(072)    Х621.074р / М 54    Повнотекст. док. 

Методичні матеріали до самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни 

"Кримінальне право України. Особлива частина" [Електронний ресурс] : для студентів ІІІ курсу першого 

(бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого ; уклад. В. В. Базелюк [та ін.]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. 

– 237 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/MM_KPU_O-Ch-2020.pdf 

(дата звернення: 15.01.2021). – Назва з екрана. 
УДК 343.3/.7(477)(072)    Х628.11р / М 54    Повнотекст. док. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів з 

обов'язкової навчальної дисципліни "Цивільне право України" (частина 2) [Електронний ресурс] : для 

студентів 3 курсу ден. форми навч. (першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 

"Право" освітньо-профес. програми "Право") / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. І. Борисова 

[та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 168 с. – Режим доступа: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/mnp_CPU-2.pdf (дата звернення: 15.01.2021). – Назва з 

екрана. 
УДК 347(477)(072)     Х623р / Н 15     Повнотекст. док. 

Фінансове право 

Маринчак Є. С. Фінансово-правовий зв’язок фізичної особи з державою [Електронний ресурс] : 

монографія / Є. С. Маринчак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Електрон. текст. дані. – [Б. м.] : Smashwords, 

Inc., 2019. – 345 с. – Режим доступа: https://zenodo.org/record/3358840 (дата звернення: 16.01.2021). – Назва з 

екрана. 
УДК 347.73:336.221     Х622.2 / М 26   Повнотекст. док. 

Податковий кодекс України : станом на 01.01.2018 р. / Держ. фіск. служба України. – Київ : Сервіс.-

вид. центр, 2018. – 400 с. 
УДК 347.73:336.22](477)(094.4)   Х622.2-324 / П 44     3_пов.(ЗПІ) 

Цивільне право 

Погребняк В. Я. Виникнення, перехід та припинення суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та 

практики : монографія / В. Я. Погребняк ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Алерта, 2020. – 

640 с. 
УДК 347.124     Х623.06 / П 43     3_пов.(ЗПІ) 

Господарське право 

Стан господарської діяльності окремих об'єднаних теориторіальних громад Харківської області : 

наук.-практ. посіб. / С. В. Глібко [та ін.] ; за заг. ред.: С. В. Глібко, Ю. В. Георгієвський, Н. М. Внукова ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : НДІ ПЗІР НАПрН 

України, 2020. – 88 с. 
УДК 346:35.071.5(477.54)    Х623.90 / С 76     3_пов.(ЗПІ) 

Земельне право 

Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель: теоретичні і практичні проблеми : монографія / 

Т. В. Лісова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2020. – 396 с. 
УДК 349.4(477)     Х625 / Л 63     3_пов.(ЗПІ) 

 

 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/MM_ADMIN_JURIS_2020.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/MM_KPU_O-Ch-2020.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/mnp_CPU-2.pdf
https://zenodo.org/record/3358840
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Екологічне право 

Шутяк С. Управління землями: еколого-правовий аспект [Електронний ресурс] : посібник / С. Шутяк. 

– Електрон. текст. дані. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2019. – 52 с. – Режим доступа: http://epl.org.ua/wp-

content/uploads/2020/03/2628_EPL_Upravlinnya_zemlyamu_eko_NET.pdf (дата звернення: 16.01.2021). – Назва 

з екрана. 
УДК 349.6(477) + 349.41(477)   Х625.8 + Х625 / Ш 97   Повнотекст. док. 

Аграрне право 

Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. А. М. Статівки. – 4-те вид., перероб. і допов. 

– Харків : Право, 2020. – 202 с. 
УДК 349.42(477)(075)    Х626я7 / А 25     3_пов.(ЗПІ) 

Трудове право і право соціального забезпечення 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Основи публічного адміністрування" та 

методичні рекомендації до їх виконання [Електронний ресурс] : для студентів Ін-ту підготовки кадрів для 

органів юстиції України ден. та заоч. форми навчання другого (магістер.) рівня вищ. освіти галузі знань 

08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Н. П. Матюхіна, 

С. А. Федчишин, О. Б. Червякова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 77 с. 
УДК 342.9(477)(072)    Х621.0р / Т 32    Повнотекст. док. 

Кримінальне право 

Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3-х т. / П. С. Берзін ; Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Дакор, 2018. – Т. 1 : Загальні засади. – 404 с. 
УДК 343.2/.7(477)(075)    Х628.1я7 / Б 48     8_пов. (РК) 

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них : 

монографія / А. А. Вознюк ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Маслаков, 2018. – 925 с. 
УДК 343.341(477)     Х628.101.70 / В 64    4_пов.(Н/аб) 

Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення  : монографія / Р. А. Волинець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Дакор, 2018. – 452 с. 
УДК 343.37(477)     Х628.111.614 / В 67    4_пов.(Н/аб) 

Горох О. П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : 

монографія / О. П. Горох ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Київ. регіон. центр НАПрН України. – Київ : 

Дакор, 2019. – 676 с. 
УДК 343.28/29.01(477)(043.3)    Х628.103.22 / Г 70     3_пов.(ЗПІ) 

В'юник М. В. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні 

матеріали) / М. В. В'юник, М. В. Карчевський, О. Д. Арланова ; упоряд. Ю. В. Баулін ; Коміс. з питань прав. 

реформи, Робоча група з розвитку кримін. права. – Харків : Право, 2020. – 212 с. 
УДК 343.2/.7(477)    Х628.1 / В 91  3_пов.(ЗПІ), 4_пов.(Н/аб), філ. №1, 8_пов.(РК) 

Микола Іванович Панов : (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і 

громадської діяльності) / Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2020. – 104 с. – (Біографія і 

бібліографія вчених-правознавців). 
УДК 343.2/.7(092)     Х.д + Х628.1 / П 1    3_пов.(ЗПІ-ДБФ) 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. Мельника, 

М. І. Хавронюка. – 11-те вид., перероб. та доп. – Київ : Дакор, 2019. – 1384 с. 
УДК 343.2/.7(477)(094.4)    Х628.10-32.23 / Н 34    3_пов.(ЗПІ) 

Осадчий В. І. Злочини проти правоссуддя : монографія / В. І. Осадчий. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. 

– 200 с. 
УДК 343.36     Х628.111.829 / О-72    8_пов.(РК) 

Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-

правові аспекти) : наук. нарис / Є. О. Письменський. – Сєвєродонецьк : Б. в., 2020. – 121 с. 
УДК 343.32(477)     Х628.111.111.9 / П 35    4_пов.(Н/аб) 

Уголовный кодекс Российской Федерации (научный проект) / [Н. А. Лопашенко и др.]. – Москва : 

Юрлитинформ, 2019. – 320 с. 
УДК 342.2/.7(470+571)(094.4)    Х628.10-324 / У 26    3_пов.(ЗПІ) 

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / П. Л. Фріс ; М-во освіти і науки 

України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Навч.-наук. юрид. ін-т. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Одеса 

: Фенікс, 2018. – 394 с. 
УДК 343.2(477)     Х628.10я73 / Ф 82     3_пов.(ЗПІ) 

 

 

http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/2628_EPL_Upravlinnya_zemlyamu_eko_NET.pdf
http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/2628_EPL_Upravlinnya_zemlyamu_eko_NET.pdf
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Хавронюк М. І. Роз'яснення для зацікавлених фахівців щодо змін у кримінальному законодавстві у 

зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" та дотичних актів / 
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дослідж. ; ред.: Ю. Тищенко, О. Смірнов. – Київ : Україна, 2015. – 40 с. 

Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa / red.: T. Lachowski, 

V. Mazurenko. – Łódz-Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing, 2017. – 162 с. 

Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного 

забезпечення безпеки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 лист. 2018 р., м. Дніпро) / МВС 

України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; упоряд. В. В. Шаблистий. – Дніпро : Вид. Біла К.О, 2018. – 
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І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітін, В. П. Мироненко. – Київ : Нац. акад. упр., 2014. – 352 с. 

Альманах права / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол. 

Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
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теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Ю. Бондаренко ; наук. кер. 
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Бондаренко М. О. Правове регулювання податкового планування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 
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Брачук А. О. Реалізація принципу сприяння торгівлі у митному законодавстві : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Брачук ; наук. кер. Б. А. Кормич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 
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