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Баїк, О. Атрибути і символи Української 

держави : навч. посіб. / О. І.  Баік ; МОН України, 
Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : 
Растр-7, 2016. – 242 с. 
У навчальному посібнику представлено нормативно-
правове забезпечення регулювання застосування 
атрибутів і символів Української держави. 
Проаналізовано іноземний досвід з цього питання. 
Рекомендовано для викладачів, науковців, 
аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а 
також широкому колу читачів, які цікавляться 
питаннями державної символіки та нагородної 
справи. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notice
s/index/342932/default 

 
 

Глобальна та національна безпека : підр. / 
кол авт. В. І Абрамов, Г. П.  Ситник, В. Ф. 
Смолянюк [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України ; ред. Г. П. Ситник. – 
Київ : НАДУ, 2016. – 784 с. 
У виданні розглянуті філософсько-методологічні 
основи, стан і тенденції розвитку процесів, які 
визначають сутність і структуру глобальної та 
національної безпеки в довгостроковій 
перспективі, а також діяльність держави щодо 
забезпечення політики та стратегічного планування 
в цій сфері. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/noti
ces/index/342785/default 

 
 

Коротюк, О. В. Постанови про відмову у 
вчиненні нотаріальних дій : зразки док. / О. В. 
Коротюк. – Київ : ОВК, 2016. – 95 с. 
У виданні представлені зразки постанов про 
відмову у вчиненні нотаріальних дій, які 
розроблені з урахуванням вимог чинного 
законодавства України. Зразки постанов можуть 
використовуватися у практичній діяльності 
державних і приватних нотаріусів. 
Видання розраховано на працівників органів 
юстиції, спеціалістів юридичних служб 
підприємств та організацій усіх форм власності, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/noti
ces/index/342899/default 
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Наукові пошуки у III тисячолітті: 

соціальний, правовий, економічний та 
гуманітарний виміри : зб. матеріалів 
Міжнарод. н.-практ. конф. (22-23  квітня 2016 
р.). / Нац. ак. правових наук України НДІ 
приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. 
Бурчака, ПВНЗ «Кіровоград. ін-т держ. та 
муніц.. упр. Класичн. приватного ун-ту» – 
Кіровоград : «КОД», 2016. – 308 с.  
У виданні розглянуті актуальні проблеми стану 
наукових досліджень у галузі соціальних, 
правових та гуманітарно-економічних проблем  в 
Україні та світі.  
Матеріали конференції розраховані на наукових і 
науково-педагогічних працівників ВНЗ та 
наукових установ, докторантів та аспірантів, а 

також на щирокий читацький загал. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342886/default 

 
 

Права людини в контексті сучасного 
суспільствотворення : монографія / авт. кол. : 
М. Г. Вербенський, Т. О. Проценко, О. А.  
Мартиненко [та ін.] ; Держ. наук.-дослід. ін-т 
МВС України. – Київ : "ТОВ НІЛАН-ЛТД", 
2016. – 262 с. 
У монографії досліджуються проблеми сучасних 
викликів і необхідності докорінних змін у 
вітчизняній правовій доктрині і юридичній 
практиці щодо дотримання прав людини. Зроблено 
аналіз методологічних проблем сучасного 
правознавства, опанування зарубіжного досвіду, 
адаптації положень національного законодавства 
до правової системи Європейського Союзу. 
Видання розраховано на науковців, викладачів, 
аспірантів та тих, хто цікавиться даним питанням. 

Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342958/default 

 
 

Правові засади гарантування та захисту 
прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. 
доповідей і повідомлень IV Міжнарод. наук.-
практ. конф., 26 травня 2016 р., м. Полтава / 
НАПН України. НДІ держ. буд-ва та місцевого 
самоврядування,Полтав. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого",Асоціація 
випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого – 
Харків : ТОВ "Видавництво права людини", 2016. 
– 544 с. 
До збірника увійшли тези наукових доповідей і 
повідомлень правознавців, праці представників 
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громадських організацій, які розглядають актуальні питання становлення та 
розвитку міжнародних та національних механізмів гарантування та захисту прав і 
свобод людини і громадянина. 
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, усіх тих, 
кого цікавлять питання захисту прав і свобод людини і громадянина. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343225/default 

 
 

 
Проблеми реалізації та забезпечення 

ефективності правових реформ : зб. матеріалів 
Міжнар. юрид. наук.-практ. конф., 16 червня 
2016 р. : тези наук. доп. / – Київ : АртЕк, 2016.– 
149 с. – (Міжнародні юридичні науково-
практичні конференції "Актуальна 
юриспруденція")  
У збірник увійшли тези наукових доповідей з 
актуальних проблем юриспруденції, які 
оприлюднені 16 червня 2016 року на Інтернет-
сторінках сайту www.LegalActivity.com.ua, де 
додатково можна ознайомиться з відгуками, 
коментарями та науковими дискусіями учасників 
конференції, відвідувачами та гостей сайту. 
Збірник буде корисним і цікавим для наукових 
установ, докторантів, аспірантів, студентів 

юридичного спрямування та ін. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342895/default 

 
 

 
Публічно-правові засади державної 

політики в Україні: проблеми теорії і правового 
регулювання : монографія / авт. кол. : А. С. 
Нестеренко, В.  І.  Ігнатенко, Г. Й. Пузанова [та 
ін.] ; ред. Т. С. Ківалова, А. С. Нестеренко ; 
Міжнарод. гуманіт. ун-т, Ін-т держ. ті міжнарод. 
права. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 
2016. – 148 с. 
Монографія містить аналіз проблем теорії і 
правового регулювання публічно-правових засад 
державної політики. Досліджені актуальні 
теоретичні проблеми конституційного, 
адміністративного та фінансового права, 
сформульовані перспективи подальшого 
оновлення та вдосконалення національного 
законодавства. 

Для наукових працівників, студентів, аспірантів, викладачів, практикуючих 
юристів, для всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційного, 
адміністративного та фінансового права. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343150/default 
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Реформування правової системи України 
в контексті розбудови правової держави та 
євроінтеграції : VII Всеукраїнська науково-
практична конференція, Дніпропетровськ 25 
берез. 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. 
Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : ун-т ім. 
Альфреда Нобеля, 2016. – 180 с. 
Збірник містить тези доповідей науковців, 
молодих вчених і студентів, в яких розглянуто 
питання реформування держави у різних галузях 
права в контексті євроінтеграції. 
Матеріали конференції розраховані на наукових і 
науково-педагогічних працівників ВНЗ та 
наукових установ, докторантів та аспірантів, а 
також на щирокий читацький загал. 
Див. в електрон. каталозі  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343152/default 
 

Рибницький, Г. В. Правове регулювання 
управління підприємницькою діяльністю в 
Україні: теорія і практика : монографія / Г. В. 
Рибницький. – Харків : Діса плюс, 2016. – 462 с. 
У монографії розглянуто теоретичні та практичні 
питання правового регулювання управління 
підприємницькою діяльністю в Україні. 
Охарактеризовано систему уповноважених в 
указаній сфері органів та проаналізовано надані їм 
повноваження. Подано аналітичний огляд 
регулювання підприємницької діяльності на 
міжнародному рівні. 
Розраховано на науковців, аспірантів, юристів-
практиків, а також буде корисною для усіх, хто 
цікавиться проблемами управління 
підприємницькою діяльністю в Україні. 
Див. в електрон. каталозі  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343133/default 
 

 
Рижов, І. М. Базові концепти 

антитерористичної безпеки : монографія / І. М. 
Рижов ; Нац. акад. СБУ. – Київ : Нац. акад. 
СБУ, 2016. – 328 с.  
У монографії розкрито зміст тероризму як 
складного соціального явища, умови його 
виникнення, наведено класифікацію 
теророгенних факторів, окреслено перспективи 
реалізації інноваційних технологій протидії 
тероризму, а також предметну область 
антитерористичної безпеки з формальним описом 
її складових. 
Для науковців, політиків, державних службовців, 
викладачів, студентів. 
Див. в електрон. каталозі  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342985/default 
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Юринець, Ю. Л. Європеїзація 

українського права у сфері забезпечення 
культурних прав громадян: адміністративно-
правовий вимір : монографія / Юлія 
Леонідівна Юринець. – Ужгород : 
Видавництво ФОП Сабов А. М., 2016. – 460 с. 
У монографії досліджуються адміністративно-
правові засади європеїзації українського права у 
сфері забезпечення культурних прав громадян. 
Дослідження здійснюється крізь призму 
історико-правових та культурологічних аспектів 
європейського вибору України, зворотного 
впливу культури суспільства на формування 
принципів адміністративного права.  
Монографію розраховано на науковців, 
практиків, викладачів, аспірантів та студентів 

вищих навчальних закладів. 
Див. в електрон. каталозі  
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/342939/default 
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