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Актуальні проблеми теорії трудового права соціального забезпечення : 
моногр. / за ред. Г. І. Чанишевої. – Одеса : Фенікс, 2015. – 332 с. 

У монографії з урахуванням здобутків зарубіжного та міжнародного 
трудового права та права соціального забезпечення України аналізується сучасне 
трудове законодавство, практика його застосування. 

Робота розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, практичних 
працівників, усіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного трудового 
права та права соціального забезпечення. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313682/default 
 
Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності : навч.-

метод. посіб. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 2014. – 220 с. 
У навчально-методичному посібнику, розробленому на допомогу 

студентам, що навчаються на спеціальності «Туризм», визначено лекційний 
матеріал, теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, а також 
Ліцензовані умови провадження туроператорської діяльності та основні 
міжнародно-правові акти у сфері туризму.  

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313314/default 
 
Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману : 

моногр. / за ред. Ю. С. Тучковенка, Н. С. Лободи ; Одес. держ. екол. ун-т.– 
Одеса : ТЕС, 2014. – 278 с., іл. 139, табл. 62, бібл. 240. 

Надані фізико-географічна, соціально-економічна і гідрографічна 
характеристики Тилігульського лиману та його водозбірного басейну, опис 
природних ресурсів лиману і проблем їх збереження, аналіз гідрологічного і 
гідроекологічного режимів лиману в сучасних умовах. 

Для фахівців в області гідроекології, океанології і морського 
природокористування, гідрології суші, екології та охорони морського середовища, 
студентів гідрометеріологічних і екологічних спеціальностей. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313706/default 
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Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг : навч. 
посіб. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : 
Атлант, 2014. – 242 с. 

У навчальному посібнику систематизовано виклад основ організації 
надання туристичних послуг різними сегментами сфери туризму України – 
засобами розміщення, підприємствами харчування, транспортними компаніями, 
туристичними фірмами, закладами розваг тощо. 

Навчальний посібник розраховано на студентів та викладачів вищої школи, 
менеджерів та підприємців туристичного бізнесу, співробітників органів 
державного регулювання у сфері туризму. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313550/default 
 
Гудима М. М. Предмет договору про надання туристичних послуг за 

законодавством України : моногр. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 232 с. 
В монографії проведено дослідження предмета договору про надання 

туристичних послуг, сформульовано авторське визначення предмета договору, 
також окреслено вплив питань договору на інші його елементи. Результатом 
дослідження стало формулювання низки висновків і пропозицій щодо 
удосконалення законодавства у сфері туризму. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних 
навчальних закладів, для практикуючих юристів, туроператорів а також для всіх 
тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання туристичної сфери. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/336929/default 
 
Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика : 

практ. посіб. / О. О. Дудоров, Д. В. Каменський, В. М. Комарницький, М. В. 
 Комарницький, Р. О. Мовчан ; за ред. О. О. Дудорова ; МВС України, Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. Ю. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2014.– 
616 с.  

У посібнику наведено загальну характеристику і класифікацію злочинів 
проти довкілля, досліджено об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі ознаки 
складів цих злочинів. Наголос зроблено на розкритті банкетного змісту 
диспозицій відповідних кримінально-правових заборон. 

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, 
адвокатів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного 
профілю, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального 
та екологічного права. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313753/default 
 
Майданик Р. А. Розвиток приватного права України : моногр. – Київ : 

Алерта, 2016. – 226 с. 
У монографії розглянуто етапи розвитку українського приватного права, 

досліджено його методологію, поняття і систему, висвітлено основні напрями 
розвитку в ключових сферах. 

Книга призначена для науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів 
і студентів юридичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами 
приватного права. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/337149/default 
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Мала енциклопедія міжнародного права / за ред. Ю. Л. Бошицького ; 
НАН України, Київ. ун-т. пр. – Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 440 с. 

В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють основні 
поняття теорії міжнародного права, що стосуються його принципів, джерел та 
галузей. Особлива увага приділена співвідношенню міжнародного та 
внутрішньодержавного права, механізмам імплементації міжнародного права. 

Розраховано на працівників органів державної влади, науковців, юристів-
практиків, викладачів та студентів, а також читачів, які цікавляться питаннями 
міжнародного права та міжнародних відносин. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/314031/default 
 
Особенности службы механиков флота: законы регулирования труда 

моряков и конвенции / Б. В. Малыгин, А. В. Ходаковский, М. Ю. Амелин. – 
Херсон, 2015. – 185 с. 

У навчальному посібнику для суднових механіків викладено 
матеріал про те, як уникнути команді судна небезпечних ситуацій, 
поломок, аварій. Викладено юридичні правила регулювання праці моряків 
в системі водного транспорту. 

Видання корисно судновим механікам, а також курсантам вищих 
морських навчальних закладів. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338518/default 

 
Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у 

ботанічних садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 
60-річчю Нац. дендрол. парку "Софіївка" як наук. установи НАН України, 6-
8 жовт. 2015 р. / відп. ред. І. С. Косенко ; НАН України, Нац. дендролог. парк 
«Софіївка». – Умань : Видавець «Сочинський», 2015. – 168 с. 

Видання висвітлює теоретичні основи інтродукції рослин, історичні та 
сучасні аспекти садово-паркового будівництва, ландшафтного проектування та 
фітодизайну. Наведено результати щодо збереження селекційно-генетичних, 
біотехнологічних, фізіолого-біохімічних та ін. біологічних досліджень. 

Для науковців, викладачів, фахівців зеленого будівництва, ботаніків, 
екологів, аспірантів і студентів. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/319616/default 
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Охорона навколишнього середовища від забруднення 
нафтопродуктами : навч. посіб. / О. В. Шестопалов, Г. Ю. Бахарєва, О. О. 
 Мамедова та ін. ; МОН України, Нац. техн. ун-т, «Харків. політехн. ін-т». – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 116 с. 

У навчальному посібнику розглядаються сучасні проблеми забруднення 
навколишнього середовища нафтопродуктами, а також шляхи його відновлення 
після забруднення. 

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за 
спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», аспірантам, 
інженерам, спеціалістам, які працюють у галузі охорони довкілля. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/315646/default 
 
Піроженко Н. В. Організаційно-правовий механізм державного 

управління регулювання виборчого процесу в Україні : моногр. / Н. В. 
 Піроженко, Ю. О. Хромова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Одес. регіон. ін-т. держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 176 с. 

Монографія присвячена вирішенню актуального завдання теорії та 
практики державного управління – організаційно-правовому механізму 
державного регулювання виборчого процесу, систематизовано нормативно-
правове підґрунтя фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого 
процесу відповідно до вітчизняних та міжнародних виборчих стандартів. 

Розраховано на слухачів, викладачів, а також для управлінців та всіх тих, 
хто цікавиться даними питаннями. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/339377/default 

 
Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона : матеріали Першої 

міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 3-5 черв. 2015 року). – Львів : Ліга-Прес, 
2015. – 126 с. 

У збірнику містяться матеріали Першої міжнародної науково-практичної 
конференції «Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона» (Броди, 3-5 
червня 2015 року). 

Видання розраховане на ботаніків, мікологів, зоологів, грунтознавців, 
працівників охорони природи, викладачів, аспірантів і студентів природничих 
спеціальностей. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313475/default 
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Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, 
кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) : проект «Наук. 
кн.» / кол. авт.: О. М. Костенко, О. О. Кваша, М. І. Сірий та ін. ; НАН 
України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Наук. думка, 2014. – 
318 с. 

Монографія присвячена висвітленню проблеми сучасної юридичної науки 
та практики – протидії злочинам у сфері службової та професійної діяльності, 
пов‘язаної з наданням публічних послуг. Також у виданні розкрито актуальні 
питання судового контролю за попереднім ув'язненням у механізмі кримінально-
процесуального забезпечення протидії службовій злочинності, зловживанню 
владою та службовим становищем, службовим злочинам у сфері охорони 
довкілля та ін.  

Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів юридичних 
вищих закладів освіти, працівників правоохоронних органів і суду. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313829/default 
 
 
Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні 

підходи : збір. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна 
юриспруденція», м. Київ, 20 квітня 2016 року. Матеріали круглого столу 
«Філософсько-правова концепція правого простору», м. Тернопіль, 18 
березня 2016 року : тези наук. допов. – Київ, 2016. – 260 с. 

У збірник увійшли тези наукових доповідей з актуальних проблем 
юриспруденції та круглого столу. Усі опубліковані у цьому збірнику матеріали 
внесені до наукометрічної бази Science Index. 

Збірник буде корисним і цікавим для наукового-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів та наукових установ, юристів, адвокатів, 
правозахисників, інших осіб. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/337205/default 
 
 
Стрельцов Є. Л. Злочини проти здоров’я населення, що порушують 

право на якісне забезпечення лікарськими засобами : моногр. / Є. Л. 
 Стрєльцов, І. І. Митрофанов, А. М. Притула ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – 
Одеса : Фенікс, 2015. – 158 с. 

У монографії висвітлюються питання складів злочинів, що порушують 
право населення на якісне забезпечення лікарськими засобами, а також систему 
кримінально-правових засобів впливу на осіб, які їх вчинили. 

Видання розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих 
юридичніх та медичних навчальних закладів та фармацевтів. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313681/default 
 
 
Теорія еколого-економічного аналізу : навч. посіб. / Є В. Мішенін, І. М. 

 Сотник, Н. В. Мішеніна, І. О. Галиця ; за ред. Є. В. Мішеніна. – Суми : 
Сумськ. держ. ун-т, 2014. – 246 с. 

У навчальному посібнику розкрито основні напрями, види та методи 
еколого-економічного аналізу (ЕЕА). Розглянуто складові аналізу організаційно-
технічного рівня природоохоронної діяльності, розкриваються найважливіші 
закономірності та взаємозв’язки у розвитку еколого-економічних процесів, витрат 
на природоохоронну діяльність на підприємствах. 
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Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів спеціальності 
«Економіка довкілля та природних ресурсів», а також для викладачів та фахівців з 
питань економіки, природокористування та охорони довкілля. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/315286/default 
 
 
Ульянова Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної 

власності від плагіату (проблеми теорії) : моногр. / Г. О. Ульянова ; Нац. ун-т 
«Одеська юридична академія». – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 
2015. – 348 с. 

Монографія присвячена проблемі захисту прав інтелектуальної власності 
від плагіату. Досліджуються ознаки , поняття, види плагіату. 

Видання розраховано на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, 
аспірантів, студентів та усіх, кого цікавлять проблеми захисту прав 
інтелектуальної власності від плагіату. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313424/default 
 
 
Яровий С. Я. Службово-бойова діяльність військових формувань з 

правоохоронними функціями Міністерства внутрішніх справ України 
(нормативно-правові аспекти) : моногр. – Одеса : видавець Букаєв Вадим 
Вікторович, 2015. – 172 с. 

Дослідження присвячено вивченню проблематики правого регулювання 
відносин у сфері службово-бойової діяльності військових формувань із 
правоохоронними функціями Міністерства внутрішніх справ України. 

Для керівного складу правоохоронних органів, аспірантів, курсантів і 
викладачів вищих навчальних закладів МВС, СБУ, а також наукових і практичних 
працівників. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313669/default 
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