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ПРАВО 
 

Господарсько-правове забезпечення управління 
об'єктами державної власності : матеріали Всеукр. наук.-
практ. Інтернет-конф., 22-26 лютого 2016  р., м. Вінниця / 
наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко ; Донец. нац. 
ун-т – Маріуполь : ПрАТ "Газета "Приазовський 
робочий", 2016.– 131 с. 

 
У збірнику представлені доповіді і повідомлення учасників 
науково-практичної Інтернет-конференції, які також 
розміщені на сайті юридичного факультету Донецького 
національного університету (http://law.donny.edu.ua/uk-

ua/research-activities/konferentsii). 
Збірник розрахований на наукових, науково-педагогічних працівників вузів і 
наукових установ, докторантів, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами 
господарського права і законодавства. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343600/default 
 

Інформаційне право України : навч. посіб. / А. М. 
Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро ; Сум. держ. ун-т – 
Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. -108 с. 

 
Навчальний посібник відповідає програмі вищих навчальних 
закладів 3-4 рівнів акредитації. У виданні аналізуються 
базові принципи та положення інформаційного права, його 
основні інститути. 
Навчальний посібник рекомендовано студентам юридичних 
вищих навчальних закладів, науковим і практичним 
працівникам, які займаються проблемами інформаційного 

права, інформаційних правовідносин та інформаційної діяльності. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345667/default 
 

Кобецька, Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання 
використання природних ресурсів в Україні: питання 
теорії та практики : монографія / Н.  Р. Кобецька ; ред. Н. 
Р. Малишева ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В.  
Стефаника". – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац.. ун-т 
ім. В. Стефаника, 2016. – 271 с.  
 
Монографія присвячена дослідженню дозвільного та 
договірного режиму використання природних ресурсів на 
основі аналізу засадничих теоретичних положень еколого-

правової теорії, критичного осмислення і переломлення через призму 
особливостей природно ресурсних відносин цивільно-правової та господарсько-
правової теорії договірного права, адміністративно-правових досліджень 
дозвільної системи і дозвільних процедур узагальнення практики застосування 
відповідних норм. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення 
правового регулювання використання природних ресурсів в Україні. 
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Для наукових працівників, викладачів, фахівців у сфері охорони і використання 
природних ресурсів. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343783/default 
 

Корупція як цивілізаційний феномен: причини та 
шляхи подолання : монографія / Ю. М. Бисага, Д. М. 
Бєлов, І. М. Берназюк, О. В. Марцеляк, Р.  П. Натуркач ; 
Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Гельветика, 2016. – 200 с. 
 
Монографія присвячена дослідженню нормативно-правового 
регулювання антикорупційної діяльності в Україні та країнах 
ЄС. Встановлено передумови та чинники, що сприяють 
корупції, заходи боротьби з нею. Досліджено особливості 
дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних 
діянь, а також розглянуто корупцію як злочин за 

законодавством України. Розкрито деякі особливості міжнародного досвіду 
боротьби з корупцією. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345104/default 
 

Костяшкін, І. О. Правове забезпечення соціальної 
функції права власності на землю в Україні : монографія 
/ І. О. Костяшкін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.- 
Хмельницький : Хмельн. ун-т управління та права, 2016. 
-429 с.  
 
У монографії досліджується правова природа соціальної 
функції права власності на землю в контексті конституційних 
положень щодо пріоритету прав і свобод людини та 
громадянина, зобов’язального характеру права власності, 
соціальної спрямованості економіки. Критично аналізуються 

законодавчі механізми набуття права власності на землю, пропонується аторський 
підхід щодо процессу розподілу та перерозподілу земель, з охорони та 
раціонального використання. 
Книга буде цікавою для науковців, студентів юридичних навчальних закладів, 
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345513/default 
 
 

Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Ю. В. Нікітін, С. 
С. Бичкова, А. Г.  Чубенко, В. К. Матвійчук та ін. ; за 
загал. ред. Ю. В. Нікітіна ; Нац. акад. управління. –4-те 
вид. доп. і перероб. - Київ : Алерта, 2016.- 586 с. 
 
Структура і зміст навчального посібника визначається 
програмою навчального курсу «Нотаріат в Україні», який 
вивчається студентами юридичних факультетів вищих 
начальних закладів. 
Див. в елетрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/

345708/default 
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Паровишник, О. В. Забезпечення прав інвалідів в 

Україні: теоретичні і практичні засади адміністративно-
правовго регулювання : монографія / О.  В. Паровишник 
; Нац. юрид. ін-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 
264  с. 
 
Монографію присвячено комплексному науковому 
дослідженню проблем адміністративно-правового 
регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів в Україні, 
вивченню міжнародного нормативно-правового поля й 
досвіду у цій сфері та узагальненню теоретичних засад 

адміністративно-правового становища людей з інвалідністю. 
Рекомендовано для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та 
широкого кола читачів, яких цікавить стан забезпечення прав інвалідів в Україні 
та можливі шляхи його покращення. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345323/default 
 

 
Фатхутдінов, В. Г. Адміністративно-правове 

регулювання у сфері громадської безпеки в Україні : 
монографія / Василь Гайнулович Фатхутдінов. – Київ : 
Освіта, 2016. – 400 с. 
 
Монографію присвячено дослідженню ефективності 
адміністративно-правових засад правового регулювання у 
сфері громадської безпеки в Україні. Досліджено 
адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки України. 
Монографія призначена для науково-практичних працівників 
та осіб, які цікавляться питаннями правового регулювання 

громадської безпеки в Україні. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345128/default 
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