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Від упорядників
Інформаційні ресурси в сучасних умовах глобальної інформатизації стають
системоутворюючим чинником життєдіяльності й розвитку суспільства та держави.
Інформаційний електронний простір дає можливість пошуку інформації за будьякими пошуковими системами, а також за фондами бібліотек, повнотекстовими
базами даних мережі Інтернет та багатьма іншими ресурсами.
Накопичення інформації, інтенсивний розвиток традиційних друкованих
видань та електронних інформаційних ресурсів призводить до інформаційного
перевантаження. Простота та глибина пошуку в електронних ресурсах Інтернет –
пріоритетне джерело для задоволення запитів будь-яких типів, що забезпечує їх
виконання з високою якістю та найменшими трудозатратами.
Враховуючи зростаючі потреби користувачів щодо правової інформації,
розгалуженої в інформаційному просторі Інтернет-мережі, виникла необхідність у
виданні, яке б полегшило її пошук та надало можливість краще орієнтуватися у
середовищі правових ресурсів на web-сайтах установ України. Путівник з
електронних ресурсів «Держава і право» допоможе користувачам ознайомитись з
web-сайтами українського сегменту мережі Інтернет, які подають законодавчі та
нормативні документи, знайти необхідні, більш докладно дослідити питання з
правознавства й державотворення.
Путівник складається з 6 розділів: І – «Органи державної влади»; ІІ –
«Наукові установи»; ІІІ – «Недержавні громадські організації»; ІV –
«Законодавчі бази даних»; V – «Електронні юридичні бібліотеки»; VІ –
«Бібліографічні посібники з права та юридичних наук». У межах кожного
розділу інформація розташована за абеткою (крім розділу ІІ – «Наукові установи»,
в якому групування матеріалу – за логічною послідовністю).
Розділ «Органи державної влади» містить бібліографічний опис сайтів
органів державної влади та їхніх установ за підрозділами: І.І. Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів України; І.2. Міністерства; І.3.
Державні комітети і служби; І.4. Центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом; І.5. Генеральна прокуратура України; І.6. Органи судової
влади; І.7. Рада національної безпеки і оборони України; І.8. Центральна виборча
комісія України; І.9. Інші центральні органи та установи України; І.10. Органи
влади Автономної Республіки Крим.
Описано web-cайти Верховної Ради України, Президента України, Кабінета
Міністрів України, міністерств та вибірково державних комітетів України,
центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, органів судової
влади та інших центральних органів та установ України. Анотації вміщують
інформацію про нормативно-правові бази документів щодо діяльності даної
установи: Конституцію України, кодекси та закони України, постанови, укази,
розпорядження, підзаконні акти, державні цільові програми, галузеві та міжнародні
угоди, форми звітних документів, інші нормативно-правові акти.
Сайт Верховної Ради України подає низку бібліографічних покажчиків з
актуальних проблем законотворчості. За окремими розділами згруповано
нормативно-правові документи з питань запобігання проявам корупції, прав
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людини, з питань проведення ЄВРО-2012, європейської інтеграції тощо. Назви
розділів інформації, представленої на сайтах установ, для зручності користування
путівником виділено курсивом та взято у лапки.
У розділі «Наукові установи» подано бібліографічні описи сайтів
Національної академії наук України (НАНУ) та інститутів НАНУ, які досліджують
питання держави і права; Національної академії правових наук України,
підпорядкованих їй інститутів та центрів (Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності, Науково-дослідний інститут приватного права і
підприємництва, Науково-дослідний центр правової інформатики та ін.);
національних бібліотек України (Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського (НБУВ), Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ)).
Окремим підрозділом представлені сайти вищих навчальних закладів
України з права або таких, що мають в структурі факультети та кафедри з різних
галузей права. Анотації до сайтів вищих навчальних закладів подають інформацію
про структуру факультетів та кафедр, які відповідають спеціальностям з юридичних
наук; електронні видання, бібліографічну інформацію та інші ресурси з актуальних
тем права та державотворення.
На сайтах наукових установ подано відомості про видавничу діяльність, праці
співробітників, бібліографічні списки літератури, які відображають широкий спектр
теоретико-методологічних та прикладних досліджень з проблем держави і права.
Інформаційні ресурси національних бібліотек (НБУВ, НПБУ) складають
електронні каталоги (ЕК); спеціалізовані каталоги та картотеки, які відображають
документи з питань держави і права; персоналії політичних діячів, вченихправознавців. На сайті НБУВ: бібліографічна БД «Інститут президентства» Фонду
президентів України, повнотекстова БД «Президент України: Послання, звернення,
доповіді, виступи, заяви, статті, листи, інтерв'ю, прес-конференції, привітання,
співчуття»; картотека видань 1980–1999 рр.; картотека перекладних видань 1980–
2001 рр.; електронний аналог Українського реферативного журналу «Джерело»
тощо.
Правова інформація, зосереджена також за розділами: «Електронні
бібліотеки» («Бібліотеки нормативних актів України»); «Аналітичні матеріали
СІАЗ» (електронні видання Служби інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державної влади (СІАЗ)); «Наукові біографії вчених» ( в т. ч. вчених в галузі
права та державотворення).
Сайт НПБУ вміщує БД «Політика і політики у дзеркалі періодичних видань
України», політематичну БД статей з періодичних видань, картотеку статей з
наукових збірників тощо.
Розділ «Недержавні організації» подає відомості про Інститут
громадянського суспільства, Інститут законодавчих передбачень та правових
експертиз, Лабораторію законодавчих ініціатив, інформаційний портал Харківської
правозахисної групи «Права людини в Україні», сайт «Програма сприяння
Парламенту України ІІ» Програми розвитку законотворчої політики USAID від
Американського народу, а також центри (громадської адвокатури та політикоправових реформ).
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Розділ «Законодавчі бази даних» вміщує інформацію про комплекс баз
даних сучасного законодавства України – БД: «Ліга : Закон Еліт» (система містить
нормативно-правову, консультативну, довідкову й новинну інформацію, а також всі
інструменти, необхідні для зручної роботи з нею); БД нормативних актів України
«Правові системи НаУ» («Нормативні акти України») (нормативно-правові
документи, документи органів місцевої влади, документи з судової практики,
нормативно-довідкові таблиці та ін. документи, словник законодавчих термінів,
тематичні бази даних).
Розділ «Електронні юридичні бібліотеки» інформує про електронну
бібліотеку юридичної літератури «Правознавець», «Юридичну бібліотеку» та інші,
в яких вміщено бібліографічну інформацію з правових наук за певними галузями
права.
У розділі «Бібліографічні посібники з права та юридичних наук» вміщено
інформацію про видання Відділу інформаційно-бібліографічного забезпечення
Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України та НПБУ, НБУВ,
вищих навчальних закладів України, обласних універсальних наукових бібліотек
України та інших установ. Покажчики розташовано за тематичними підрозділами:
VI.1. Загальні питання; VI.2. Історія держави і права; VI.3. Державне
(конституційне) право України; VI.4. Конституційне право зарубіжних країн; VI.5.
Державне управління. Адміністративне право України; VI.6. Фінансове право; VI.7.
Господарче право; VI.8. Екологічне право; VI.9. Трудове право; VI.10. Кримінальне
право; VI.11. Судове право; VI.12. Міжнародне право; VI.13. Персоналії.
Підрозділ «Загальні питання» подає бібліографічні покажчики видань
Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України (НАНУ),
публікації праць викладачів вищих навчальних закладів України (Київського
університету права НАНУ, Національного університету «Києво-Могилянська
академія») та ін.
Підрозділ «Персоналії» подає покажчики про державних діячів та вченихправознавців, представлених на сайтах організацій та установ (бібліотеки Верховної
Ради України, вищих навчальних закладів та ін.).
Для зручності користування виданням застосовано систему посилань до
відповідних розділів або записів.
Допоміжний апарат складають: «Іменний покажчик»; «Алфавітний покажчик
установ та організацій»; «Література».
Інформацію подано станом на жовтень 2010 року.
Укладачі висловлюють подяку рецензентам В. Ф. Антипенку, О. В. Кресіну,
В. М. Удовику за надані консультації та поради, уважний розгляд праці.
Зауваження та побажання просимо надсилати за адресою:
Відділ довідково-бібліографічного обслуговування. Національна бібліотека
України ім. В. І. Вернадського, пр. 40-річчя Жовтня, 3, Київ-39, 03039, Україна.
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І.1. Верховна Рада України
1. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон. дані та прогр. – К., 1994–2010. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/.
– Назва з екрану.
Законодавство України (1710–2010), підзаконні акти, нормативно-правові
акти з питань адміністративно-територіального устрою України, міжнародні угоди,
законопроекти, бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотеки Верховної Ради,
гіпер-посилання до веб-сайтів вищих органів державної влади, веб-сторінок
комітетів, депутатських фракцій, тимчасових комісій та ін.
«Законодавство України»: БД «Загальне законодавство» станом на 16
листопада 2010 р. подає 162 506 документів. Структура БД дає можливість пошуку
документів за полями:
• органи влади України;
• країни та мiжнародні органiзацiї;
• типи документiв;
• рік;
• стан документів.
«Законодавство України» надає пошук за групами документів: Верховної
Ради України (Конституція України, кодекси України, закони України, постанови),
Президента України (укази, розпорядження), Кабінету Міністрів України
(постанови, розпорядження), документи органів вищої судової влади України;
міністерств і відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції; міжнародні
документи.
Рубрики: найновiшi надходження (доданi документи за останнiй день), новi
надходження (список доданих за останнi 30 днiв), популярнi документи (до яких
найчастiше звертаються), зареєстрованi в Мiн'юстi (такi, що зареєстрованi в
Мiн'юстi), мiжнароднi документи (в тому числi ратифiкованi Україною), сигнальнi
документи, анотацiї англiйською (переклади документiв).
«Правова база діяльності Верховної Ради України» – подано окремим
розділом.
«Бібліографічний моніторинг»: бібліотечно-бібліографічні ресурси подано за
тематичними розділами: бібліографічні покажчики виступів Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України; бібліографічні
покажчики до законопроектів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях
сесій Верховної Ради України; бібліографічні покажчики до актуальних проблем
законотворчості; бібліографічні покажчики до парламентських слухань;
бібліографічні покажчики до книжкових виставок; виборчий моніторинг;
інформаційні досьє; передплачена періодика. Представлено низку бібліографічних
покажчиків з актуальних проблем законотворчості (1996–2010 рр.), підготовлених
Відділом інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного управління
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Апарату Верховної Ради України разом з Національною парламентською
бібліотекою України.
Див. також № 161, 163–165, 167–171, 173–177, 181–187, 190–191, 193–194,
197–200, 202, 205–207, 209, 211– 212, 215, 218, 220, 222– 223, 229, 232–237, 240,
242–244, 247, 249, 257–260, 262–265, 267, 270, 272, 275– 276, 278– 279, 287, 291,
294–300, 302, 306, 307, 309–316.
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Президент України
2. Президент України Віктор Янукович [Електронний ресурс] : офіц.
інтернет-представництво. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Президент України»: Конституція України, статус та повноваження
Президента України та порядок його обрання, визначені Конституцією України;
Державні символи України: офіційні символи Глави держави, державні нагороди
України; історія президентства, Інститут президентства в Україні, інформація про
Президентів України 1991–2010 рр. (Л. М. Кравчука, Л. Д. Кучми, В. А. Ющенка,
В. Ф. Януковича).
«До 25-річчя Чорнобильської трагедії»: Указ Президента України № 937/2010
«Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи».
«Офіційні документи»: укази та розпорядження Президента України, закони
України за період 01.01.2005 – 04.06.2010 рр. (станом на 04.06.2010 р. – 11317
документів.
«Україна для людей»: програма Президента України В. Ф. Януковича.
«Програма економічних реформ Президента України».
«Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні»: міжнародні та
національні нормативні акти.
Див. також № 67, 81, 313–314.
Кабінет Міністрів України
3. Урядовий портал [Електронний ресурс] : єдиний веб-портал органів
виконав. влади України. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2010. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/. – Назва з екрану.
Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України [КМУ].
«Нормативно-правова база діяльності Уряду».
«Україна і світ»: міжнародне співробітництво: документи з двостороннього
співробітництва, багатостороннього співробітництва, залучення іноземних
інвестицій, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;
європейська інтеграція: нормативно-правова база (угоди між Україною та ЄС;
спільні домовленості між Україною та ЄС і державами-членами ЄС); нормативноправові акти України (акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти
КМУ, відомчі акти); документи ЄС щодо України; адаптація законодавства.
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Інституційна база: інституційне забезпечення європейської інтеграції та ін.;
співробітництво з ЄС; співпраця з громадськістю; співробітництво з Радою Європи;
корисні посилання (короткий путівник по сайтах інституцій Європейського Союзу:
сайт Європейського Союзу, Європейський Суд Юстиції, Суд аудиторів,
Європейський Омбудсмен, який розглядає скарги громадян з приводу порушення
їхніх прав тощо, відомості про дипломатичні установи).
«Антикорупційна політика»: нормативно-правові акти та документи.
«Нормативно-правова база»: розпорядження, накази та постанови Кабінету
Міністрів України; останні надходження актів КМУ, проекти документів КМУ.
«Звернення громадян»: нормативно-правові документи.

І.2. Міністерства
4. Міністерство аграрної політики України [Мінагрополітики України]
[Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 1997–2010. –
Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова
робота
міністерства»:
регуляторні
акти
Мінагрополітики, накази, нормативно-законопроектна діяльність, роз’яснення
положень основних антикорупційних законів України, дозвільна система,
Положення про Департамент правової та законопроектної роботи, інформація про
здійснення Мінагрополітики державної регуляторної політики у 2008 р. (перелік
законодавчих та нормативно-правових документів).
«Галузі АПК» – законодавчі та нормативно-правові документи за галузями;
«Аграрний ринок» – нормативно-правова база щодо регулювання ринку зерна;
«Громадська приймальня» – нормативно-правові акти з питань розгляду
звернень громадян;
«Корисна інформація» – доступ до урядових web-серверів сільського
господарства країн СНД, урядових web-серверів сільського господарства Європи,
урядових web-серверів сільського господарства інших країн, перелік web-серверів
сільського господарства України, перелік аграрних та економічних web-серверів,
перелік біржових web-серверів України та інших країн.
5. Міністерство внутрішніх справ України [МВС України] [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://mvs.gov.ua/mvs/control. – Назва з екрану.
«Нормативна база»: нормативно-правові акти з питань діяльності органів
внутрішніх справ України (Конституція України, закони України, акти Президента
України та Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України);
міжнародні договори; проекти нормативних актів; регуляторні акти; галузеві та
міжнародні угоди; відомчі акти; накази МВС, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України; форми звітних документів; інші нормативно-правові акти.
«Права людини»: нормативні акти.
«Громадська рада»: нормативна база.
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6. Міністерство вугільної промисловості України [Електронний ресурс] :
офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.mvp.gov.ua/mvp/control/uk/index. – Назва з екрану.
«Архів документів»: керівні документи з розвитку галузі, а саме: закони та
постанови Верховної Ради України, законопроекти, укази Президента України,
накази та розпорядження Міністерства вугільної промисловості України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України, програми та галузеві угоди, проекти,
рішення колегії Міністерства вугільної промисловості України, законодавчі
документи про запобігання проявам корупції.
«Обговорення проекту»: нормативно-правовий акт з охорони праці «Правила
безпеки на вуглезбагачувальних, брикетних фабриках і установках».
«Взаємодія з Верховною Радою України»: коментарі законів щодо розвитку
вугільної галузі.
«Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України,
іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у
вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості» від
03.07.2001 р. з доповненнями та змінами.
7. Міністерство економіки України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон. дані та прогр. – [К. ], 2010. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/. –
Назва з екрану.
Правові засади діяльності.
«Державні закупівлі»: нормативно-правові акти.
«Регуляторна діяльність»: проекти регуляторних актів, інші супровідні
документи.
«Запобігання проявам корупції»: нормативно-правова та методична база з
питань запобігання проявам корупції.
«Нормативно-правові акти»: укази Президента України, постанови Кабінету
Міністрів України, положення, звітні документи, нормативно-правові документи
(правові засади діяльності міністерства, щодо державних закупівель, про
зовнішньоекономічну діяльність, з питань співробітництва між Україною та ЄС,
співробітництва з СОТ, з питань участі України в Єдиному економічному просторі).
«Співробітництво між Україною та ЄС»: нормативно-правова база.
«Співробітництво з СОТ»: нормативно-правові документи.
«Економіка оборони та безпеки»: перелік нормативно-правових актів.
«Обговорення проектів документів».
8. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
[Мінжитлокомунгосп України] [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – [К.], 2009. – http://www.minjkg.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова база»: документи Верховної Ради України, президента
України, Кабінету Міністрів України, Мінжитлокомунгоспу.
«Обговорення документів»: проекти законів, проекти постанов Кабінету
Міністрів України, проекти наказів Мінжитлокомунгоспу. Пріоритетні напрями
діяльності Міністерства з питань житлово-комунального господарства, відповідно
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до Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової
фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток».
Нормативно-правові документи з питань житлової політики, тарифної
політики, регуляторної діяльності, регулювання природних монополій,
енергозбереження, опалювального сезону, державних (адміністративних) послуг,
науки та інновації, міжнародної співпраці, проведення Євро-2012.
Проект Світового банку.
Роз'яснювальні документи з приводу звернення громадян.
9. Міністерство закордонних справ України [МЗС України] [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.mfa.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Зібрання актів законодавства», що регламентують діяльність та організацію
роботи дипломатичної служби України (Державний реєстр виборців. Конституція
України. Конституція Автономної Республіки Крим. Акти Верховної Ради України.
Акти Кабінету Міністрів України.
«Нормативно-правові акти МЗС України».
Методичні рекомендації з підготовки і затвердження директив, вказівок і
технічних завдань делегації України для участі у заходах міжнародного характеру
та звітування про проведені заходи (у редакції від 04.06.2007 р.).
Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників МЗС
України, представництв МЗС України на території України).
«Офіційні документи з питань євроатлантичної інтеграції».
«Договірно-правова база з питань економічного співробітництва» (програма
«Інвестиційний імідж України», програма розвитку інвестиційної діяльності на
2002–2010 роки тощо).
Взаємодія Міністерства закордонних справ України з державними органами
влади: документи та законодавча база.
Взаємодія МЗС України з громадськими організаціями (Положення про
Громадську раду при МЗС України. Статут Всеукраїнської громадської організації
«Спілка дипломатів України»).
Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна
(станом на 1 липня 2009 р.). Меморандум про взаєморозуміння між КМУ та ОБСЄ
щодо проекту ОБСЄ-Україна стосовно утилізації запасів меланжу.
«Боротьба з корупцією»: законодавство України.
«Вибори 2010»: нормативно-правова база.
Документи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933
рр.
«ЄВРО-2012»: документи, що регламентують проведення в Україні Євро
2012.
Архів номерів журналу «Зовнішні справи» (2007–2009 рр.).
10. Міністерство культури і туризму України [Електронний ресурс] : офіц.
веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index. – Назва з екрану.
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Положення про Міністерство культури і туризму України.
«Нормативно-правові акти»: законодавство у галузі туризму у курортній
сфері; законотворча робота.; нормативно-правові акти Міністерства (Накази
Міністерства за 2001–2009 рр., Постанови колегії Міністерства); законодавство в
сфері культури (Основи законодавства України про культуру, 1991–2009 рр.).
«Міжнародна культурна політика»: перелік міжнародних договорів.
Європейська інтеграція України: Конвенція ЮНЕСКО «Про охорону та заохочення
розмаїття форм культурного самовираження» (18.03.2007) та інформація про
ратифікацію її Україною; Державна цільова програма інформування громадськості з
питань європейської інтеграції України на 2008–2011 роки. Євроатлантична
інтеграція України: Указ Президента України «Про Цільовий план Україна – НАТО
на 2009 рік у рамках плану дій Україна – НАТО» від 02.03.2009 № 116/2009; Звіт
Міністерства культури і туризму України про виконання заходів Цільового плану
Україна-НАТО протягом 2008 року (04.02.2009).
Документи з питань реєстрації та ліцензування (Положення про державне
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів від 17 серпня 1998
р. № 1315).
«Боротьба з корупцією»: законодавчі та нормативно-правові документи з
питань запобігання проявам корупції.
11. Міністерство оборони України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон.
дані
та
прогр.
–
[К.,
2010].
–
Режим
доступу:
http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua. – Назва з екрану.
«Законотворча діяльність»: перелік нормативно-правових актів, прийнятих
Верховною Радою України та схвалених Кабінетом Міністрів України у 2008–2009
рр.; інформаційна довідка про підсумки роботи четвертої сесії Верховної Ради
України шостого скликання щодо законопроектів, розробником яких є Міністерство
оборони України, при розгляді їх на пленарних засіданнях та в Комітетах Верховної
Ради України; інформаційні довідки щодо підсумків розгляду законопроектів, які
стосуються забезпечення діяльності Міністерства оборони України в Комітетах
Верховної Ради України в період з 16.03 по 18.12 2009 р.
«Обговорення громадськості»: проекти правових актів.
«Законодавчі та нормативно-правові акти», які регламентують порядок
підготовки та проведення багатонаціональних навчань Збройних Сил України
(Конституція України, закони України, указ Президента України, міжнародні
договори України у сфері оборони); з питань оборонного планування, з питань
європейської інтеграції України, міжнародної миротворчої діяльності України.
«Боротьба з корупцією»: хід виконання в Міністерстві оборони та Збройних
Силах України вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» (3 квартали 2009
р.).
Концепція кадрової політики в Збройних Силах України (затверджена
наказом Міністра оборони України від 27.11.2007).
«Військова символіка та нагороди»: нормативно-правові документи.
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12. Міністерство освіти і науки України [МОН України] [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., [2010]. – Режим доступу:
http://www.mon.gov.ua/. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство освіти і науки України.
«Законодавство»: нормативно-правові акти в галузі освіти (накази та листи
МОН України за 20.07.2007 – 01.02.2010), в т. ч. нормативні документи із
зовнішнього незалежного оцінювання 2010 р. – ЗНО-2010 (укази Президента,
постанови Кабінету міністрів України, накази та положення МОН України).
«Громадське обговорення»: проекти законодавчо-нормативних документів за
2007–2010 рр. (Проект типового положення про Центр моніторингу якості освітніх
послуг вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, Концепція розвитку
інклюзивної освіти, Проект Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 рр.,
Проект Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2008–2011 роки, Концепція державної програми розвитку інноваційної
інфраструктури, Концепція Державної цільової науково-технічної програми
розвитку національної системи науково-технічної інформації на 2008-2012 роки та
ін.).
Нормативно-правові документи в галузі освіти:
- дошкільної та загальної середньої, професійно-технічної, вищої (також
документи щодо Болонського процесу), позашкільної освіти, виховної роботи та
захисту прав дитини та ін.;
- науково-технологічного розвитку, інноваційної діяльності та трансферу
технологій, ліцензування та акредитації, нострифікації, інтелектуальної власності;
- міжнародної діяльності в галузі освіти і науки (Угода між Україною та
Європейським Союзом про наукове і технологічне співробітництво, Міжнародні
угоди про співробітництво в галузі освіти і науки з Росією, США та іншими
країнами Європи, Азії, Африки тощо);
- європейської та євроатлантичної інтеграції України (Державна цільова
програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
на 2008–2011 роки );
- громадсько-державного управління освітою: питання запобігання проявам
корупції,
- державних закупівель та ін.
«Каталог послуг»: документи, які регламентують проставлення спеціального
штампу «Apostille» (порядок проставлення апостиля, прийом документів для
проставлення апостиля, їх видачу, зразки документів).
13. Міністерство охорони здоров'я України [Електронний ресурс] : [офіц.
веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2000–2010. – Режим доступу:
http://www.moz.gov.ua/ua/i/. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство охорони здоров'я України.
«Діяльність»: державні цільові програми та заходи, нормативно-правові
документи з питання боротьби з корупцією, нормативно-правові документи
Державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
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«Нормативні документи»: закони України, укази Президента України,
постанови та розпорядження КМУ, конвенції ООН, накази МОЗ та інші документи
з питань медицини: санітаро-епідеміологічного нагляду; медико-соціальної
експертизи; народної та нетрадиційної медицини; контролю за наркотичними
речовинами; контролю за якістю лікарських засобів та виробів медичного
призначення, санаторно-курортного лікування; інфекційних соціально-небезпечних
захворювань та інших, а також з питань запобігання корупційним проявам, вищої
освіти, економіки та фінансів тощо.
«Зв’язки з громадськістю»: нормативно-правові документи з питань
громадянського суспільства, громадської експертизи, взаємодії із громадськістю та
СМІ.
Окремі рубрики:
«Обговорення» – громадське обговорення регуляторних нормативних
документів.
«Регуляторна політика та дозвільна діяльність» – нормативні документи,
плани розробки регуляторних актів, звіти про відстеження результативності
регуляторних актів.
«ЄВРО-2012» – нормативні документи з питань підготовки та організації
чемпіонату ЄВРО-2012.
14. Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України [Мінприроди України] [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/. –
Назва з екрану.
«Законодавство»: перелік нормативно-правових Актів Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету міністрів України, Мінприроди України,
міжнародного
законодавства
(Орхуська
конвенція
http://menr.gov.ua/documents/UN_k_p_opstel.doc, Конвенція Організації Об'єднаних
Націй про боротьбу з опустелюванням, Конвенція про міжнародну торгівлю видами
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення CITES та ін.);
проекти документів (законів України, постанов КМУ, наказів Мінприроди) у сфері
природоохоронної діяльності.
Електронні форми звітних документів для суб’єктів господарювання.
«Нормативно-правові акти», що регламентують державну антикорупційну
політику, регуляторну діяльність, удосконалення державного контролю у сфері
охорони навколишнього середовища.
Керівні нормативно-правові та технічні документи й Регіональні програми
державного екологічного моніторингу: про державні випробування та реєстрацію
пестицидів і агрохімікатів; з дозвільно-ліцензійної діяльності; екологічної
експертизи; екологічного управління; екологічного аудиту та сертифікації; з
питання екомережі, збереження біорізноманіття, земельних ресурсів, тваринного та
рослинного світу; європейської інтеграції (Угода про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами).
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Законодавчі та нормативно-правові бази: «Охорона Азовського та Чорного
морів»; «Охорона атмосферного повітря»; «Охорона водних ресурсів»; «З питань
поводження з відходами та небезпечними речовинами»; «Програми та документи
щодо розробки програмних природоохоронних документів», «Рамкова Конвенція
ООН про зміну клімату», «Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток
Карпат».
15. Міністерство палива та енергетики України [Мінпаливенерго
України] [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К.],
2010. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/index. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство палива та енергетики України.
Нормативна БД складається з розділів: «Стандартизація, сертифікація та
метрологія», «Документи Мінпаливенерго», «Законодавство», «Регуляторні акти».
«Законодавство»: законодавчі та нормативні документи з питань розвитку
галузі палива та енергетики: закони України, постанови та розпорядження КМУ,
протоколи, енергетична стратегія України, галузеві угоди, проекти (документи
Мінпаливенерго) тощо.
«Міжнародна діяльність»: законодавчі та нормативні документи з питань
євроатлантичної інтеграції («Про затвердження Річної національної програми на
2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації
Північноатлантичного договору»: Указ Президента України № 600/2009; «Про
затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки»: Постанова Кабінету
Міністрів
України
від
28.05.2008
р.
№
502;
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=162179&cat_id=162068
Державна програма інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції на 2004–2007 роки (02.07.2007); з питань європейської інтеграції
(Інформація про виконання Плану дій Україна – ЄС за I–IV кв. 2009 р.; інформація
щодо виконання положень Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння
щодо співробітництва в енергетичній галузі).
Відповідні законодавчі та нормативні документи подано за розділами:
«Запобігання проявам корупції», «Громадянам України», «Юридичним особам»,
«Державним службовцям».
16. Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України [Мінпраці
України] [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К.,
2010]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство праці та соціальної політики України.
Положення про Громадську раду.
Документи щодо діяльності Мінпраці та соціальної політики: житлові
субсидії (нормативно-правові акти щодо субсидій, зразки документів); соціальнотрудові відносини (перелік угод, зареєстрованих у Мінпраці, інформація про
укладання трудових договорів в Україні, статистична інформація Держкомстату та
ін.); соціальний захист; оплата праці (роз’яснення щодо перерахунку заробітної
плати, моніторинг показників заробітної плати та ін.); працевлаштування за
13
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кордоном; міжнародне співробітництво (за напрямами: європейська інтеграція,
євроатлантична інтеграція); державна регуляторна політика Мінпраці (указ
Президента України, накази Мінпраці); запобігання проявам корупції
(антикорупційне законодавство) тощо.
Нормативно-правова база Державної експертизи умов праці.
Нормативно-правова база соцстрахування.
Інформація щодо діяльності Фондів: Пенсійного фонду, Фонду
загальнообов`язкового держсоцстрахування на випадок безробіття, Фонду
соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соцстрахування від
нещасних випадків на виробництві.
Нормативну базу складають проекти нормативно-правових актів та
затверджені нормативно-правові акти Верховної Ради, Кабінету міністрів та
Мінпраці України.
17. Міністерство промислової політики України [Мінпромполітики
України] [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К.],
2005–2010. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/index. – Назва з
екрану.
«Нормативно-правові акти»: накази Мінпромполітики України.
«Законотворча діяльність»: план законотворчої діяльності Міністерства,
інформація про прийняті закони, що стосуються компетенції Міністерства.
«Проекти регуляторних актів для обговорення»: примірний реєстр власних
регуляторних актів Міністерства промислової політики України.
«Промислова політика»: форми звітних документів, що подаються суб'єктами
господарювання; Державна програма розвитку промисловості на 2003–2011 роки;
Загальнодержавна цільова програма розвитку промисловості України на період до
2017 року; Галузева програма скорочення споживання природного газу
промисловими підприємствами Мінпромполітики та заходи з її реалізації та ін.
Документи з реалізації державної промислової політики: нормативно-правові
акти, розроблені Держсільгоспмашем; концепція Державної цільової науковотехнічної програми «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого
кремнію за період 2009–2012 рр.»; Державна цільова науково-технічна програма
розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2012
року.
Нормативні бази з питань: ліцензування; діяльності з виробництва та торгівлі
пестицидами та агрохімікатами; діяльності із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів; діяльності з виробництва
хімічних джерел струму; діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації,
ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї.
Документи щодо співробітництва Україна – ЄС, співробітництва Україна –
НАТО, заходи Мінпромполітики України щодо мінімізації негативних та посилення
позитивних наслідків для промислових підприємств від вступу до СОТ
(законодавче врегулювання питань, пов'язаних із режимом експорту брухту та
відходів кольорових та чорних металів).
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18. Міністерство регіонального розвитку та будівництва [Електронний
ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2007–2009. – Режим доступу:
http://www.minregionbud.gov.ua/. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
Документи щодо діяльності Міністерства:
«Регіональна політика» (проект Закону України «Про основи державної
регіональної політики» від 02.08.2010); удосконалення адміністративнотериторіального устрою: Концепція реформи адміністративно-територіального
устрою України від 27.08.2010 (проект Концепції реформи місцевого
самоврядування);
«Будівництво»: економіка та розвиток будівельної галузі; житлове
будівництво (житлові програми, державна підтримка будівництва житла,
нормативне забезпечення); технічне регулювання у будівництві (нормування,
стандартизація); нормативно-правові акти з питань збереження історико-культурної
спадщини; будівельні норми та стандарти;
«Міжнародне співробітництво»: залучення іноземних інвестицій
(Загальнонаціональна база даних інвестиційних проектів з питань місцевого і
регіонального розвитку та будівництва); європейська інтеграція (Угода про
партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною
та ін.); двостороннє співробітництво; транскордонне співробітництво;
«Запобігання та протидія корупції»;
«Діяльність Міністерства з підготовки Євро-2012» та ін.
«Нормативно-правова база»: національне законодавство, міжнародні
договори, проекти нормативно-правових актів, консультативно-методичні
матеріали.
19. Міністерство транспорту та зв'язку України [МТЗУ] [Електронний
ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2008–2010. – Режим доступу:
http://www.mintrans.gov.ua/. – Назва з екрану.
Нормативно-правова база складається з розділів:
«Галузеве законодавство» (Конституція України, закони України, укази
Президента України, розпорядження та постанови КМУ, накази МТЗУ);
«Міжнародно-правові акти» (Акти Європейського Союзу в галузі
авіаційного транспорту, Акти Європейського Союзу в галузі залізничного
транспорту, Акти Європейського Союзу в галузі автомобільного транспорту, Акти
Європейського Союзу в галузі зв’язку та інформатизації, Акти Європейського
Союзу в галузі морського та річкового транспорту);
«Міжнародні угоди» (двосторонні та багатосторонні договори, розташовані за
підрозділами: загальнотранспортні угоди, комбіновані перевезення, автомобільний
транспорт, повітряний транспорт, залізничний транспорт, морський та річковий
транспорт, зв'язок та інформатизація);
«Помічник юриста»: зразки документів (типові договори; заяви, звернення та
клопотання);
«Судова практика» (Верховний Суд України, Вищий Господарський суд
України, Конституційний суд України).
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«Діяльність Міністерства»: законодавчі та нормативні документи щодо
стратегії розвитку галузі;
нормативно-правові акти, які регламентують порядок залучення інвестицій
для реалізації інвестиційних проектів;
нормативно-правова база з питань організації проведення ЄВРО-2012 (закони
України, укази Президента України, постанови КМУ, проекти нормативних актів);
з питань ліцензування та сертифікації (документи за галузями: автомобільний
транспорт, повітряний транспорт, річковий та морський транспорт, залізничний
транспорт);
з питань міжнародної діяльності (документи міжнародних організацій за
галузями: загальнотранспортних [Комітету внутрішнього транспорту Європейської
економічної комісії ООН (КВТЄЕК/ООН); Європейської конференції міністрів
транспорту (ЄКМТ), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ),
Міжурядової Комісії (ТРАСЕКА/ ТRАСЕСА)];
а також: авіаційних, автодорожних, водного транспорту, залізничного
транспорту, галузей зв’язку);
документи з питань європейської – (Угода про партнерство та
співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державамичленами) та євроатлантичної інтеграції (Хартія про особливе партнерство між
Україною та Організацією Північноатлантичного договору, 09.07.1997); документи
з питань двостороннього співробітництва.
«Запобігання проявам корупції»: нормативно-правова база.
«Безпека»: законодавчі та нормативні документи з безпеки стосовно різних
видів транспорту: безпека на автомобільному транспорті; безпека на авіаційному
транспорті; безпека на морському та річковому транспорті; безпека на залізничному
транспорті.
«Регуляторна діяльність»: нормативно-правові документи.
«Зв’язки з громадськістю»: законодавчі та нормативні документи з розвитку
галузі для публічних громадських обговорень.
20. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [МНС України]
[Електронний ресурс] : офіц. інформ. сервер. – Електрон. дані та прогр. – К., [2010].
– Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
«Законодавство»: законодавчі та нормативні акти; регуляторні акти;
документи із законотворчої діяльності, що стосуються діяльності МНС України
(закони України, укази Президента України, розпорядження Президента України,
укази Президії Верховної Ради Української РСР, постанови Верховної Ради
України, рішення Комітетів Верховної Ради України, постанови та розпорядження
КМУ, рішення Конституційного суду України, накази органів державної влади,
меморандуми, концепції, угоди, резолюції, листи, роз'яснення, положення);
законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
Департаменту цивільного захисту, Державного департаменту пожежної безпеки,
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Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Управління
внутрівідомчого контролю, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби;
щодо захисту інформації; галузеві Угоди щодо оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади.
«Міжнародна діяльність»: інформація про співробітництво МНС України з
Міжнародними Організаціями: Організація Об’єднаних Націй (ООН); Європейська
комісія (ЄК); Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ);
Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МЧХ);
Співробітництво з Співдружністю Незалежних Держав (СНД); Грузия, Украина,
Азербайджан и Молдова (ГУАМ); Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ);
Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та ін.;
у рамках співробітництва з Міжнародною організацією цивільної оборони
(МОЦО) (International Civil Defence Organization) підписання МНС України
Рамкової Конвенції з надання допомоги у галузі цивільного захисту (Женева,
22.05.2000);
документи про двостороннє співробітництво України з Грецією, Росією,
США, Угорщиною, Швейцарією у галузі попередження та ліквідації надзвичайних
ситуацій (Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Греція про
співробітництво в галузі попередження промислових аварій, стихійних лих та
ліквідації їх наслідків; Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф,
стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків та ін.; Меморандум про взаєморозуміння
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо співпраці у
попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру та ін. документи);
нормативно-правова база з міжнародної діяльності (закони України,
постанови Верховної Ради України, договори, угоди, конвенції, хартії,
меморандуми, проекти).
«Чорнобиль»: інформаційно-довідкові матеріали; міжнародні проекти;
Чорнобильське законодавство.
«ЄВРО-2012»: нормативна база.
«Регуляторна діяльність»: нормопроектувальна діяльність; нормативноправова база із дерегулювання дяльності; антикорупційне законодавство України.
21. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
[Мінсім'ямолодьспорту] [Електронний ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та
прогр. – [К., ] 2010. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/control. – Назва з
екрану.
«Нормативно-правова база»: документи, які регулюють здійснення
соціальної роботи з дітьми, молоддю, певними категоріями сімей (закони України,
укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та
розпорядження КМУ, накази Мінсім'ямолодьспорту та інших міністерств; функції
уповноважених органів, які реалізують державну політику стосовно дітей, молоді,
жінок та сім'ї; проекти нормативних документів; юридична консультація;
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міжнародні договори, конвенції, пакти та ін.; нормативно-правові акти, які
регулюють питання роботи з кадрами та державної служби.
«Міжнародне співробітництво»: міжнародні договори України про
співробітництво у галузі молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
міжнародні договори України щодо розвитку спортивного співробітництва;
офіційні документи щодо Європейської інтеграції: Угода про партнерство та
співробітництво (УПС) між Україною, з одного боку, та Європейськими
Співтовариствами та їх країнами-членами, з іншого, була підписана у Люксембурзі
14 липня 1994 року і набула чинності у березні 1998 року; Указ Президента
України № 76/2007 «Про делегацію України для участі у переговорах з
Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та
Європейським Союзом»; Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі
(Прага, 7 травня 2009 р.; заяви та виступи від імені Європейського Союзу, до яких
приєдналася Україна у період з травня 2005 року по квітень 2007 року станом на 31
жовтня 2007 року;
офіційні документи щодо Євроатлантичної інтеграції: «Положення про
Місію України при НАТО» (затверджено Указом Президента України від 19 квітня
2006 року № 319/2006); Цільовий план Україна – НАТО на 2007 рік та ін.
22. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон. дані та прогр. – [К.], 2010. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/. –
Назва з екрану.
Положення про Міністерство фінансів України.
«Законодавство та регуляторна діяльність». Законодавчі та нормативні
документи, згруповані за підрозділами: закони України, кодекси, укази, постанови,
розпорядження, накази, міжнародні угоди. Документи про регуляторну діяльність
згруповані за підрозділами: реєстр власних регуляторних актів, проекти
регуляторних актів для обговорення, звіти про відстеження результативності
регуляторних актів, громадянське суспільство і влада (перелік нормативноправових актів у сфері громадянського суспільства).
«Усе про бюджет». Законодавчі документи (Закони України про Державний
бюджет України, Бюджетний кодекс України, документи щодо бюджетної
політики). Нормативно-правова база департаменту місцевих бюджетів (закони
України, укази Президента України, постанови та розпорядження КМУ, накази
Міністерства фінансів України, Європейська хартія місцевого самоврядування).
«Податкова політика». Розпорядження Кабінету Міністрів України № 536-р
«Про затвердження нового складу робочої групи з підготовки проекту Податкового
кодексу України» від 26.03.2008. Проект Стратегії реформування податкової
системи України.
«Бухгалтерський облік». Нормативно-правова база (документи з
бухгалтерського обліку: накази та листи Міністерства фінансів України).
«Ліцензування». Законодавчі та нормативні документи (в т. ч. документи, які
регулюють гральний бізнес, операції з дорогоцінними металами та камінням,
виробництво цінних паперів та документів суворої звітності). Проекти наказів
Міністерства фінансів.
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«Міжнародне співробітництво». Правові бази співробітництва: документи з
питань інтеграції України до ЄС. (Координація процесу євроінтеграції та спільні
органи. Адаптація податкового законодавства України до законодавства
Європейського Союзу); документи з питань євроатлантичної інтеграції (Хартія про
особливе партнерство); міжнародні податкові відносини (Чинні двосторонні
міжурядові угоди (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування;
співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями (Україна – Світовий
банк, Україна – МВФ та ін.).
23. Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – К., 2002–2006. – Режим доступу:
http://www.minjust.gov.ua/. – Назва з екрану.
Положення про Міністерство юстиції України.
«Державна реєстрація нормативних актів».
«Нормотворча діяльність». План нормотворчої діяльності Міністерства
юстиції України; регуляторні акти, видані Міністерством юстиції; правова
експертиза нормативно-правових актів (Експертиза законопроектів на відповідність
законодавству ЄС, Експертиза на відповідність Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, Антикорупційна експертиза, Гендерно-правова
експертиза).
«Адаптація законодавства України до норм ЄС». Угода про партнерство та
співробітництво, Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, Указ Президента України від 21 серпня 2004
року № 965/2004 «Питання організації виконання Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу»», постанови КМУ, накази Міністерства юстиції України).
«Єдині та державні реєстри». Єдиний реєстр громадських формувань,
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиний реєстр
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та інші реєстри, утримувачем яких є
Міністерство юстиції.
«Захист інтересів держави в Європейському Суді з прав людини». Урядовий
уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод та Європейський Суд з прав людини та інші
документи.
«Міжнародно-правове співробітництво у цивільних та кримінальних
справах». Договірно-правова база; документи з питань участі України у Гаазькій
конференції з міжнародного приватного права; чинні двосторонні міжнародні
договори в сфері правової допомоги; двосторонні міжнародні договори колишнього
СРСР, що застосовуються у порядку правонаступництва та ін.
«Нотаріат». Накази та листи Міністерства юстиції України.
«Антикорупційні ініціативи». Оціночні звіти групи держав Ради Європи
проти корупції (GRECO) щодо стану корупції в Україні; законодавство України
щодо запобігання та протидії корупції.
«Міжвідомче міжнародне співробітництво». Список чинних міжнародних
міжвідомчих договорів Міністерства юстиції України: з країнами Європи;
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міжвідомчі угоди з країнами СНД, міжвідомчі угоди з країнами Азії, міжвідомчі
угоди з країнами Африки.
«Виконання міжнародних конвенцій». Конвенція про стягнення аліментів за
кордоном, 1956 р.; Конвенція про права дитини, 1989 р.; акти у сфері прав людини.
«Співпраця з міжнародними інституціями». Співробітництво з ЄС у сфері
юстиції та внутрішніх справю; Проект підтримки нормопроектування в Україні;
співробітництво з Радою Європи.
«Євро-2012»: нормативно-правова база.

І.3. Державні комітети і служби
24. Вища атестаційна комісія України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт].
– Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу : http://www.vak.org.ua/. –
Назва з екрану.
25. Головне контрольно–ревізійне управління України [Електронний
ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2010. – Режим доступу:
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. – Назва з екрану.
26. Державна служба автомобільних доріг України [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., [2010]. – Режим доступу:
http://www.ukravtodor.gov.ua/. – Назва з екрану.
27. Державний комітет архівів України [Держкомархів] [Електронний
ресурс] : офіц. веб–прортал. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим
доступу: http://www.archives.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Нормативна база»: закони України (1989–2010);
постанови та розпорядження Верховної Ради України (1993–2010);
укази, розпорядження та доручення Президента України (1998–2010);
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (1992–2010):
порядки (2003–2009) та переліки (перелік постанов Кабінету Міністрів України з
питань оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів, 2005; перелік платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, 2004;
перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної,
аудіовізуальної продукції України, 2002; перелік одержувачів обов'язкового
безоплатного примірника видань України, 2002);
накази Держкомархіву (Головархіву) України (1995–2010);
нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади (2002–
2007);
нормативно-правові акти та методичні документи з архівної справи і
діловодства (положення, 1995–2009; порядки, 1998–2009; переліки, 2002–2007;
методичні рекомендації, 1997–2008; номенклатури справ, 2003–2009; норми, 2001–
2008; інструкції, 1998–2010);
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проекти нормативно-правових актів з архівної справи і діловодства;
архівні стандарти і рекомендації (державні стандарти, галузеві стандарти,
міжнародні рекомендації, стандарти, правила, посібники);
правила роботи (2001–2009);
правила видання документів і пам'яток (1990–2000);
архів: документи за 1995–2009 рр. (Угода між Державним комітетом архівів
України та ЦК профспілки працівників державних установ України на 2009–2011
рр., накази Держкомархіву, постанови КМУ та ін.).
«Регуляторні акти»: нормативна база подає документи, що відносяться до
сфери діяльності Держаного комітету архівів України та інших архівних установ.
«Запобігання проявам корупції»: нормативно-правова база.
«Галузеві програми»: «Державна програма розвитку архівної справи в Україні
на 2006-2010 роки» та регіональні програми, розташовані за алфавітом областей.
«Міжнародні контакти та співробітництво»: нормативно-правова база
(закони України, укази Президента України, постанови та розпорядження КМУ,
накази центральних органів влади; накази Держкомархіву; перелік міжнародних
договорів міжвідомчого характеру, укладених Державним комітетом архівів
України); міжнародна архівна спільнота (Статут Європейського відділення
Міжнародної ради архівів, Статут Євро-Азійського регіонального відділення
Міжнародної ради архівів); міжнародні проекти; європейська інтеграція:
законодавча база (розділи: адаптація законодавства архівної галузі до законодавства
ЄС, нормативні акти України, нормативні акти ЄС); євроатлантична інтеграція:
законодавча база; звіт Держкомархіву про виконання Цільового плану Україна –
НАТО на 2009 рік.
«Громадянське сусупільство і влада»: нормативно-правова база (закони
України, постанови та розпорядження КМУ, наказ Держкомархіву України).
«Звернення громадян»: нормативно-методичні акти Держкомархіву України.
«Державні послуги»: нормативні акти, якими регулюється надання платних
послуг архівними установами.
«Електронні документи, електронні архіви»: нормативна база.
Див. також № 290.
28. Державний комітет лісового господарства України [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index. – Назва з екрану.
29. Державний комітет рибного господарства України [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 1993–2010. – Режим
доступу: http://www.dkrg.gov.ua/. – Назва з екрану.
30. Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. –
Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Про комітет»: положення, нормативно-правові документи.
«Звернення громадян»: нормативні акти.
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«Запобігання проявам корупції»: законодавчі документи.
«Інформаційне суспільство»: нормативно-правові документи.
«Законопроектна діяльність»: проекти законів, проекти указів Президента
України, проекти актів КМУ, проекти нормативно-правових документів.
«Регуляторна діяльність»: плани підготовки регуляторних актів, проекти
регуляторних актів тощо.
31. Державний комітет України з державного матеріального резерву
[Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. –
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/reserv/control/. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова база»: законодавчі та нормативни акти.
«Регуляторна діяльність»: інструктивні матеріали, відомчі листи та
розпорядження тощо.
32. Державний комітет України із земельних ресурсів [Електронний
ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://dkzr.gov.ua/terra/control/uk/index. – Назва з екрану.
33. Пенсійний фонд України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон.
дані
та
прогр.
–
[К.,
2010].
–
Режим
доступу:
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова база»: законодавча база діяльності Пенсійного фонду;
нормативно-правові акти, видані, Пенсійним фондом; проекти нормативних
документів.
«Запобігання проявам корупції»: нормативна база.
«Регуляторна діяльність»: нормативно-правові документи.

І.4. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом
34. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] : офіц. вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/index. – Назва з екрану.
35. Головне управління державної служби України [Електронний ресурс] :
офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2004–2010. – Режим доступу:
http://www.guds.gov.ua/control/uk/index. – Назва з екрану.
«Нормотворча діяльність»: проекти актів законодавства.
«Запобігання проявам корупції»: антикорупційні нормативно-правові
акти.
Нормативно-правові бази: з питань професійного навчання, взаємодії з
громадськістю, міжнародного співробітництва.
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36. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
[Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2005. –
Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/. – Назва з екрану.
37. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний
ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2007–2010. – Режим
доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/RNA.aspx. – Назва з екрану.
«Нормативна база»: законодавчі та нормативні документи.
«Регуляторна діяльність»: плани, звіти, реєстр та проекти регуляторних
актів.
«Запобігання проявам корупції»: законодавчі та нормативні документи.
38. Державна митна служба України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт.
– Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index. – Назва з екрану.
39. Державна податкова адміністрація України [Електронний ресурс] :
офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.sta.gov.ua/control/uk/index. – Назва з екрану.
Податковий кодекс.
«Про ДПА України»: законодавство про діяльність органів ДПС України.
«Діяльність ДПА України»: міжнародні податкові відносини (європейська та
євроатлантична інтеграція; нормативно-правові акти України щодо міжнародних
відносин з питань оподаткування; чинні двосторонні міжурядові угоди (конвенції)
про уникнення подвійного оподаткування; Україна та СОТ).
«Нормативно-правова база»: система оподаткування в Україні; кодекси;
закони України; укази Президента України тощо.
«База податкових роз’яснень»: загальнодержавні податки; загальнодержавні
обов’язкові платежі; місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) та ін.
40. Державна служба експортного контролю України [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2004–2010. – Режим
доступу: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/index. – Назва з екрану.
41. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
[Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. –
Режим доступу: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index. – Назва з екрану.
42. Державна судова адміністрація України [Електронний ресурс] : офіц.
веб–портал. – Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим доступу:
http://court.gov.ua/dsa/. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова база»: нормативно-правові акти, нормотворча
діяльність, регуляторна діяльність, нормативно-правові засади діяльності Державної
судової адміністрації України тощо.
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«Міжнародна діяльність»: офіційні документи з євроатлантичної та
європейської інтеграції, міжнародні проекти та програми.
«Протидія корупції»: закони України, постанови КМУ тощо.
«Вісник ДСА України» за 2009 р., № 1–4.
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43. Державний департамент України з питань виконання покарань
[Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. –
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/punish/control. – Назва з екрану.
44. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : офіц.
веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 1998–2009. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.
45. Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр.
– [К., 2010]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index. – Назва з
екрану.
46. Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та
прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу: http://www.dssu.gov.ua/control/uk/index. – Назва
з екрану.
47. Державний комітет фінансового моніторингу України [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2009]. – Режим доступу:
http://www.sdfm.gov.ua/. – Назва з екрану.
48. Державний комітет ядерного регулювання України [Електронний
ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2004–2010. – Режим
доступу: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/index. – Назва з екрану.
«Нормативні акти»: закони України, міжнародні конвенції та угоди,
нормативно-правові акти, норми та правила, перелік законодавчих актів МАГАТЕ,
чинні нормативні акти у галузі ядерної та радіаційної безпеки, регуляторні акти
Держатомрегулювання.
49. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки
[Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. –
Режим доступу: http://www.kdpu-nt.gov.ua/. – Назва з екрану.
Положення про комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
«Державні премії України в галузі науки і техніки»: положення про Державні
премії України в галузі науки і техніки; лауреати Державної премії України в галузі
науки і техніки.
«Премії Президента України для молодих вчених»: положення про щорічні
премії Президента України для молодих вчених; лауреати щорічної премії
Президента України.
24

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

«Інструкції»: інструкція про порядок висунення, оформлення та
представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
та інші документи.
«Стипендії»: стипендії Президента України для молодих вчених; стипендії
КМУ для молодих вчених та ін.
50. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/. – Назва з
екрану.
«Нормативно-правова база»: закони, постанови, розпорядження, накази.
«Регуляторна політика»: проекти актів, державна експертиза, нормування
тощо.
«Європейська інтеграція»: Комунікація Європейської Комісії "Розширена
Європа – сусідні країни: нова структура відносин із східними та південними
сусідами» тощо.
«Євроатлантична інтеграція»: міжнародно-правова база співробітництва;
нормативно-правові акти України у сфері євроатлантичної інтеграції тощо.
51. Національне космічне агентство України [Електронний ресурс] : офіц.
веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.nkau.gov.ua/NSAU/nkau.nsf. – Назва з екрану.
«Законодавство»: національне право України (Верховна Рада України,
Президент України, Кабінету Міністрів України, Національне космічне агенство);
міжнародні договори України (багатосторонні договори, двосторонні
договори, договори з міжнародними організаціями).
«Інтеграція до ЄС»: правова база.
«Галузеві видання».
52. Служба безпеки України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон.
дані
та
прогр.
–
[К.,
2010].
–
Режим
доступу:
http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/control/uk/index. – Назва з екрану.
«Нормативно-правова база»: нормативно-правові акти (закони України,
укази Президента України, кримінальний кодекс України, кримінальнопроцесуальний кодекс України, законопроекти);
регуляторна діяльність;
ліцензування : перелік законодавчих актів; документи, які подаються для
отримання ліцензії;
акти з державної закупівлі : закон України, постанова КМУ, накази
Мінекономіки України.
53. Управління державної охорони України [Електронний ресурс] : офіц.
веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2007. – Режим доступу:
http://www.do.gov.ua/udo/control/. – Назва з екрану.
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54. Фонд державного майна України [Електронний ресурс] : офіц. інформ.
сервер. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.spfu.gov.ua/ukr/index.php. – Назва з екрану.
«Нормативна база»: діючі нормативні акти; регуляторні акти.
Нормативні бази за розділами: «Корпоративне управління», «Договірний
менеджмент», «Реєстр держмайна», «Оренда держмайна», «Оцінка майна».
«Міжнародна співпраця»: перелік комісій, комітетів, підкомітетів з питань
співробітництва.

І.5. Генеральна прокуратура України
55. Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]: офіц. інформ.
– портал. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.gp.gov.ua/. – Назва з екрану.
Інформація про структуру Генеральної прокуратури України; структуру
органів прокуратури України; завдання та функції прокуратури, регламентовані
Конституцією України.
«Нормативні акти та документи»: Конституція і закони України; укази та
розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету
міністрів Україн;, інші нормативні акти, які регламентують діяльність органів
прокуратури України.
«Міжнародна діяльність»: міжнародні договори України (міжнародні
багатосторонні договори України, міжнародні двосторонні договори України,
міжвідомчі договори, інші нормативно-правові акти);
інформація про міжнародне співробітництво Генеральної прокуратури
України з міжнародними інституціями та організаціями (співробітництво з ЄС у
сфері юстиції та внутрішніх справ; співробітництво з ООН та іншими
міжнародними організаціями; співробітництво з Радою Європи; співробітництво з
Міжнародною Асоціацією Прокурорів; співробітництво з Координаційною радою
генеральних прокурорів держав-учасниць СНД; участь Генеральної прокуратури
України у міждержавних та міжурядових програмах (план дій Україна-НАТО
(міждержавний), міжурядові «План дій українсько-словацького співробітництва» (з
2005 року) та «Програма українсько-баварського співробітництва» (з 2006 року);
співробітництво Генеральної прокуратури України з представництвами
міжнародних організацій в Україні).

І.6. Органи судової влади
56. Конституційний суд України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. –
Електрон.
дані
та
прогр.
–
[К.,
2010].
–
Режим
доступу:
http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/category/4828. – Назва з екрану.
«Правові документи»: документи, які регламентують діяльність
Конституційного Суду України, а також: Конституційний Договір 1995 р.;
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Конституція України 1978 р. (що діяла до 1996 р. зі змінами) та інші видання
конституцій.
«Акти суду»: рішення, висновки, ухвали.
«Вісник Конституційного Суду України» за 2000–2010 рр.
57. Верховний суд України [Електронний ресурс] : інформ. сервер. –
Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/. –
Назва з екрану.
«Законодавство, що визначає судову систему України»: чинне законодавство
(Конституція України, закони України, укази Президента України, розпорядження
Кабінету міністрів України).
«Пленум Верховного Суду України»: «Постанови Пленуму Верховного Суду»
за 1999–2010 рр.
«Судова практика»: рішення й ухвали в цивільних, кримінальних та інших
справах тощо.
«Законотворчість»: проекти законів України, розроблені Верховним Судом
України; зауваження та пропозиції Верховного Суду України до законопроектів,
внесених на розгляд Верховної Ради України.
«На допомогу судді»: нове законодавство.
«Офіційні видання»:
«Вісник Верховного Суду України» за 2005–2010 рр.,
«Рішення Верховного Суду України» за 2000–2009 рр.
58. Вища рада юстиції [Електронний ресурс]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
2000 – 2010. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Закон»: нормативні документи (Конституція України, Закон України «Про
Вищу раду юстиції», регламент Вищої ради юстиції).
«Роз`яснення законодавства»: порядок надання матеріалів про звільнення
судді з посади у зв’язку із неможливістю виконувати свої повноваження за станом
здоров’я, відставку чи за власним бажанням.
«Рішення Ради»: результати розгляду питань порядку денного засідань Вищої
ради юстиції.
«Інформація для громадян»: повноваження Вищої ради юстиції при
розгляданні звернень тощо.
«Вісник
Вищої
ради
юстиції»
за
2010
р.
№
1–4
(http://www.vru.gov.ua/index.php?u,anau,analitcu).
Аналітика подає публікації співробітників з періодичних видань за 2006–2010
рр. (http://www.vru.gov.ua/index.php?u,anau,analitcu).
59. Вищий господарський суд України [Електронний ресурс] : офіц. вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим доступу:
http://www.arbitr.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Судова практика»: роз’яснення, інформаційні та оглядові листи.
«Законодавство»: законодавство, яким у своїй діяльності керується Вищий
господарський суд України; новини законодавства.
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«Судові рішення Вищого господарського суду» (за 01.01.1992 р. станом на
13.11.2010 р.).
«Інформація про рух справ у господарських судах» (з 01.04.2007 р., кількість
справ 798436 станом на 13.11.2010 р.).
«Новини»: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про
деякі питання практики застосування розділу ХІІ-2 Господарського процесуального
кодексу України» (від 11 жовтня 2010 р. № 2) та ін. інформація.
Всі публікації Вісника господарського судочинства: «Збірник рішень та
арбітражної практики Вищого арбітражного суду України» за 1994–1997 рр.,
«Вісник Вищого арбітражного суду України» за 1998–2000 рр., «Вісник
господарського судочинства» за 2001–2007 рр.

І.7. Рада національної безпеки і оборони України
60. Рада національної безпеки і оборони України [РНБОУ] [Електронний
ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.rainbow.gov.ua/. – Назва з екрану.
Законодавчі документи, які регламентують діяльність РНБОУ: Конституція
України (Стаття 107); Закон України «Про основи національної безпеки України»,
19 червня 2003 р. № 964-IV; Закон України «Про Раду національної безпеки і
оборони України», 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР; Положення про Апарат Ради
національної безпеки і оборони України.
«Офіційні документи»: укази Президента України за період: 01.01.2001 –
12.11.2010 рр. (273 документи, подані за зворотною хронологією).

І.8. Центральна виборча комісія України
61. Центральна виборча комісія України [Електронний ресурс] : офіц. веб–
сервер. – Електрон. дані та прогр. – К., 1998–2010. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/. – Назва з екрану.

І.9. Інші центральні органи та установи України
62. Департамент ДАI МВС України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт].
– Електрон. дані та прогр. – К., 2000–2010. – Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/.
– Назва з екрану.
63. Державна служба охорони при МВС України [Електронний ресурс] :
[офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., [2008–2010]. – Режим доступу:
http://dso.com.ua/. – Назва з екрану.
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64. Державне підприємство Інформаційний центр Міністерства юстиції
України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
2002–2010. – Режим доступу: http://www.informjust.ua/. – Назва з екрану.
65. Державний департамент інтелектуальної власності [Електронний
ресурс] : [офіц. веб-портал]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2008–2010. – Режим
доступу: http://www.sdip.gov.ua/. – Назва з екрану.
«Про Держдепартамент»: правова база діяльності (постанови КМУ про
Держдепартамент, положення про Держдепартамент, регуляторна політика); етапи
розвитку (нормативно-правові документи за 1992–2010 рр.).
«Нормативні і правові акти»: загальне законодавство України у сфері
інтелектуальної власності (кодекси, закони, постанови і розпорядження України та
ін.); спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності
(спеціальне законодавство України у сфері промислової власності та у сфері
авторського права і суміжних прав); оприлюднення проектів нормативно-правових
актів; міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності; стандарти у
сфері інтелектуальної власності (стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, державні стандарти України (ДСТУ).
«Об'єкти промислової власності»: нормативно-правові документи (закони,
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативноправові акти тошо) про винаходи та корисні моделі, топографії інтегральних
мікросхем, знаки для товарів та послуг, промислові зразки, зазначення походження
товару, форми бланків офіційних документів.
«Авторське право і суміжні права»: законодавчі та нормативні документи
щодо державної реєстрації авторського права, легалізації програмного забезпечення
та ін. питань; роз’яснення та рекомендації.
«Інформаційні ресурси»: публікації на паперових носіях (офіційний бюлетень
«Промислова власність», офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права»,
нормативно-правові, методичні та довідкові видання, науково-практичний журнал
«Інтелектуальна
власність»
(http://www.intelvlas.com.ua/));
бази
даних,
інформаційно-довідкові системи; патентно-інформаційні фонди та ін.
«Державні реєстри»: положення про державні реєстри (Державний реєстр
патентів України на винаходи, положення про Державний реєстр патентів України
на корисні моделі, положення про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, положення про Державний реєстр патентів і деклараційних
патентів України на секретні винаходи та ін.).
«Збори і держмито»: постанови та декрети КМУ, накази, роз’яснення та
інструктивні матеріали Державного департаменту інтелектуальної власності.
«Каталог послуг»: правова інформація громадянам та юридичним особам,
державним службовцям, міжнародній спільноті (міжнародне законодавство у сфері
інтелектуальної власності та ін.).
66. Національний банк України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/. –
Назва з екрану.
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67. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові
України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
2010. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Відділи: державної правової політики, регіонального розвитку,
глобалітики та безпекових стратегій, стратегії реформування сектору безпеки та ін.
«Наукові видання». Послання Президента України; монографії; збірники.
Видання інституту за 2007–2010 рр.:
1. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу з
Експертною доповіддю НІСД «Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і
суспільної консолідації» / уклад. А. В. Єрмолаєв. – К. : НІСД, 2010. – 128 с.
2. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та
соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. :
НІСД, 2009. – 655 с.
3. Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному
розвитку країни : матеріали засідання "круглого столу" / за ред. С. О. Білої. – К. :
НІСД, 2009. – 128 с.
4. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії : монографія
/ за заг. ред. О. А. Фісуна. – Х. : Золоті сторінки, 2008. – 200 с.
5. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські
реалії : монографія / за заг. ред. А. І. Кудряченка. – К. : НІСД, 2007. – 396 с.
6. Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і
перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення :
аналіт. доп. / за заг. ред. к. філос. н. О. А. Фісуна. – К. : НІСД, 2007. – 120 с.
7. Державне управління регіональним розвиткомУкраїни : монографія / за
заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
8. Ukraine in the 21st century. Strategy of reforms and social consolidation / А.
Yermolaiev, Ya. Zhalilo, O. Lytvynenko [et al.]. – Kyiv : NISS, 2010. – 80 p.
Науково-аналітичний щоквартальний збірник «Стратегічні пріоритети» за
2006–2010 рр. (Результати наукових досліджень проблемних питань суспільнополітичного, соціально–економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої
політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної
безпеки і оборони України).
Журнал «Стратегічна панорама» за 2007–2010 рр.
«Аналітичні матеріали»: національна безпека, міжнародна безпека тощо.
«Науково-аналітичні розробки». «Архів».

І.10. Органи влади Автономної Республіки Крим
68. Верховная Рада Автономной Республики Крым [Электронный ресурс]
: [офиц. сайт]. – Электрон. данные и прогр. – Симферополь, 2006 – 2010. – Режим
доступа: http://www.rada.crimea.ua/. – Название с экрана.
Документи, які регламентують діяльність ВР АРК: Конституція Верховної
Ради Автономної Республіки Крим; Постанова ВР АРК «О Регламенте Верховной
Рады Автономной Республики Крым» від 30 червня 1998 р. № 109-II.
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«Нормативно-правові та інші акти»: Акти Президії ВР АРК, V скликання, I–
IV скликання, законодавство України).
«Проекти нормативно-правових та інших актів»: внесені депутатами ВР
АРК, внесені Радою міністрів АРК.
«Проекти регуляторних актів ВР АРК».
«Символіка»: флаг АРК, герб АРК, гімн АРК.
«Рада з людської безпеки»: аналітичні матеріали Ради з людського розвитку
при Голові ВР АРК (засідання 2007–2010 рр.); положення про Раду з людської
безпеки і розвитку при Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
Розпорядження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «О Совете по
человеческой безопасности и развитию при Председателе Верховной Рады
Автономной Республики Крым» від 6 жовтня 2006 р. № 33-р.
«Кримське земляцтво у Києві»: нормативно-правові документи
«Рада з молодіжної політики»: постанови ВР АРК та інші документи.
69. Совет Министров Автономной Республики Крым [Электронный
ресурс] : офиц. сайт. – Электрон. данные и прогр. – Симферополь, 2010. – Режим
доступа: http://www.ark.gov.ua/. – Название с экрана.
Документи Ради Міністрів Автономної Республіки Крим ( постанови за 2005–
2010 рр.).
Нормативно-правові документи за розділами: «Громадянам України»,
«Юридичним особам України», «Державним службовцям України», «Для
міжнародної спільноти».
«Регуляторна політика»: плани регуляторної діяльності, повідомлення про
оприлюднення проектів регуляторних актів, здійснення регуляторної політики
(постанови, положення, розпорядження тощо).
«Голодомор 1932–1933 рр.»: законодавчі документи.
«Профілактика корупційних явищ»: нормативно-правові документи.

ІI.1. Наукові установи
70. Національна академія наук України [Електронний ресурс] : голов.
портал. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.nas.gov.ua. – Назва з екрану.
Нормативні акти НАН України: статутні документи, які регламентують
діяльність Національної академії наук України; нормативні акти, що стосуються
певних видів діяльності Академії (за тематичними напрямами).
Правові ресурси подано на сайтах інституцій, що входять до складу
Національної академії наук України, а саме:
Секція суспільних і гуманітарних наук.
Відділення економіки: Інститут економіко-правових досліджень.
Відділення історії, філософії та права: Інститут держави і права ім. В. М.
Корецького, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса,
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Київський університет права, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
та ін.
«Діяльність. Структура діяльності НАН України».
Комплексні програми наукових досліджень («Проблеми і перспективи
соціально-економічного та політико-правового розвитку України»). Положення та
розпорядження Президії НАН України щодо цільових комплексних програм
наукових досліджень.
Цільові програми наукових досліджень відділень наук НАН України (2007–
2011 рр.: відділення історіі, філософії та права). Положення про порядок
формування цільових програм наукових досліджень відділень НАН України.
Виконання окремих рішень Уряду. Прогнозно-аналітичні дослідження:
нормативні документи.
Див. також № 71–73, 81, 147–148, 301.
71. Институт экономико-правовых исследований НАН Украины
[Электронный ресурс] : [офіц. сайт]. – Электрон. данные и прогр. – Донецк, 2006–
2010. – Режим доступа: http://www.iepd.dn.ua/. – Название с экрана.
Структура. Отдел экономико-правовых проблем в составе секторов:
проблем организации правовой работы в народном хозяйстве и проблем
демонополизации и состязательности в народном хозяйстве. Отдел проблем
хозяйственного права. Отдел экономико-правовых проблем предупреждения
экономических
правонарушений.
Отдел
экономико-правовых
проблем
регионоведения. Луганский филиал.
«Мониторинг ХК, практика применения» (http://www.iepd.dn.ua/page_5.htm ):
научный доклад на заседании секции предпринимательского права X
юбилейной международной научно-практической конференции «Проблемы
ответственности в современном праве», 10 декабря 2009 г. МГУ им. М. В.
Ломоносова: Дойников И. В. Проблемы предпринимательского (хозяйственного)
права в материалах Первого Российского экономического конгресса);
публикации журнала «Экономика и право» (2006–2009 гг.):
Ерыгина Г. П. Бухгалтерский учет – основа хозяйственного порядка,
«Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе
хозяйственного кодекса Украины» (проект),
Червоный Ю. С. Памяти ученых посвящается: Маслов Василий Филиппович
(1922–1987 гг.),
«Справка об оценке в печати проявленной Минюстом в октябре 2005 г.
инициативы об отмене Хозяйственного кодекса (уточненная)» (список
литературы),
«Справка о предмете Цивильного кодекса Украины 2003 г.»,
Мамутов В. К. К вопросу о предметах Хозяйственного и Гражданского
кодексов Украины,
Мамутов В. К. Важное направление правового обеспечения экономики –
кодификация (доклад на пленарном заседании международной научно32
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практической конференции «Законодательное обеспечение экономической
политики государства и юридическое образование», Донецк 16 апреля 2009 г.);
публикация журнала «Право Украины» (2009, № 9):
Мамутов В. К. Усиление правовых начал в правовом регулировании
хозяйственной деятельности;
публикации из газет («Закон и Бізнес», «Рабочая газета», «Голос України» и
др.) ученых Института по правовым вопросам.
«Издательская деятельность»: информация о научной деятельности
Института: монографии, материалы научных конференций, справочники, статьи из
сборников и научных журналов за 2004–2008 гг.
72. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії
наук України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К.,
2010]. – Режим доступу: http://www.idpnan.in.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Відділи: теорії держави і права; проблем державного управління
та адміністративного права; конституційного права та місцевого самоврядування;
проблем аграрного, земельного та екологічного права; проблем кримінального
права, кримінології та судоустрою; міжнародного та порівняльного правознавства;
правових проблем політології; історико-правових досліджень.
Центри: енциклопедичних юридичних досліджень; теоретичних проблем
законотворчості та ін.
Відомості про видавничу діяльність за 1998–2008 рр.
73. Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
2006–2010. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/. – Назва з екрану.
Ресурси. Електронний каталог наукової бібліотеки;
монографії співробітників Інституту (подано повні бібліографічні описи,
анотації, обкладинки, електронні версії тощо);
«Наукові записки» Інституту (подано повні бібліографічні описи, зміст,
анотації, електронні версії – з 2006 р.):
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 1–42. – К., 1997–2008.
Досліджуються проблеми державотворчих процесів в Україні новітнього
часу, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного
розвитку українського народу, подано матеріали про політичну систему України,
вірогідні напрями її реформування на сучасному етапі. У цьому контексті
аналізуються теоретичні та прикладні аспекти становлення в Україні інститутів
правової держави і громадянського суспільства, актуальним проблемам
етнополітики, теорії і практики розвитку громадянського суспільства в Україні,
становлення інституту президентства, громадянського суспільства, специфіці
елітарності бюрократії, особливостям політичного лідерства та глобальним
проблемам сучасності.
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74. Національна академія правових наук України [АПрН України]
[Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Х., 2010]. –
Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/. – Назва з екрану.
Структура: Інститут вивчення проблем злочинності, Науково-дослiдний
iнститут державного будiвництва та мiсцевого самоврядування, Науководослідний інститут приватного права і підприємництва, Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності, Науково-дослідний центр правової
інформатики, Науково-дослідний інститут фінансового права Національного
університету державної податкової служби України та Академії правових наук
України.
Відомості про видавничу діяльність подано на сайтах інститутів.
Див. також № 77–80, 293.
75. Інститут вивчення проблем злочинності [Електронний ресурс] : офіц.
веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – [Х., 2010]. – Режим доступу: http://ivpz.org/. –
Назва з екрану.
76. Науково-дослiдний iнститут державного будiвництва та мiсцевого
самоврядування [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
Х., 2006–2010. – Режим доступу: http://www.users.kharkiv.com/ndi/. – Назва з екрану.
77. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН
України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
2010. – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/. – Назва з екрану.
Ресурси. Відомості про видавничу діяльність за розділами:
монографії (господарсько-правове забезпечення інноваційної політики
держави, авторське право у рекламі, інститут патентних повірених та ін. за
2003–2008 рр.);
підручники (цивільне та сімейне право, а також право інтелектуальної
власності за 2002–2007 рр.);
навчальні посібники (цивільне процесуальне право України, норми
міжнародного та національного законодавства із захисту прав інтелектуальної
власності за 2002–2009 рр.);
збірники (питання інтелектуальної власності за 2004–2008 рр.);
інші видання (брошури, енциклопедії, кодекси за 2004–2008 рр.).
Інформація про останні публікації.
78. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
АПрН України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр.
– [К., 2010] ]. – Режим доступу: http://ndippp.gov.ua/. – Назва з екрану.
Ресурси. Відомості про видання за 2003–2009 рр. (підручники і посібники,
монографії, збірники наукових праць з проблем правового регулювання
підприємницької діяльності в Україні, цивільно-правові аспекти захисту
корпоративних прав в Україні та ін.).
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Наукові праці співробітників інституту (монографії, матеріали наукових
конференцій, збірники наукових праць за 2008–2010 рр.) за напрямами
основних наукових досліджень: проблеми здійснення та захисту суб’єктивних
цивільних прав, охорона прав суб’єктів корпоративних відносин, приватноправові засади становлення громадянського суспільства в Україні та ін.
79. Науково-дослідний інститут фінансового права Національного
університету державної податкової служби України та Академії правових
наук України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
К., [2010]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/. – Назва з екрану.
«Наукова діяльність»: планові наукові дослідження, дослідження на
замовлення регіонів, законопроектна та нормотворча робота.
«Видавнича діяльність»: монографії (2004–2009 рр.), підручники (2002–2004
рр.), навчальні посібники (2002–2009 рр.), коментарі (2002–2005 рр.), інші видання.
«Новини законодавства». Інформація складається з рубрик: «Бюджетне
законодавство», «Податок на прибуток», «Спеціальний порядок оподаткування»,
«Податок з доходів фізичних осіб», «Податок на додану вартість», «Акцизний збір»,
«Плата за землю», «Податкові пільги», «Фінансовий контроль», «Податкове
законодавство ЄС», «Місцеві податки».
Публікації (статті з журналів, збірників, матеріалів наукових конференцій за
2001–2009 рр.).
Журнал «Фінансове право» за 2007–2010 рр.
Інформацію про організаційну структуру, завдання, напрями діяльності,
науковий потенціал, перспективи розвитку інституту подано у електронній версії
видання: «Науково-дослідний інститут фінансового права: історія, здобутки,
майбутнє 2001–2006».
80. Науково-дослідний центр правової інформатики (НДЦПІ) АПрН
України [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К.,
2010]. – Режим доступу: http://www.bod.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Ресурси. БД інформаційно-пошукова система «Законодавство» (БД ІПС)
формується разом з колективом Управління комп'ютеризованих систем
Верховної Ради України НДЦПІ. БД ІПС містить понад 250 000 документів із
внесеними змінами, у тому числі:
– закони, постанови Верховної Ради України;
– кодекси України;
– укази і розпорядження Президента України;
– декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
– документи міністерств та відомств, що зареєстровані в Міністерстві
юстиції України;
– документи міністерств, відомств та органів судової влади України, що
не реєструються в Міністерстві юстиції (Міністерства фінансів,
Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого арбітражного суду,
Національного банку, Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації тощо);
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– міжнародні документи (угоди, конвенції, декларації та інші);
– документи, що роз'яснюють застосування нормативних актів;
– тлумачний словник – понад 17 000 термінів, що використовуються в
законах.
Найвища оперативність і повнота, розвинута система пошуку документів,
перегляд текстів попередніх редакцій та виділення змін, зв'язки між
документами роблять ІПС «Законодавство» надійним помічником в
законотворчій, нормотворчій, правозастосовній та судовій діяльності.
Колективом НДЦПІ АПрН України проводиться аналіз і класифікація
нормативно-правових актів, постійно підтримуються в актуальному стані бази
даних і знань в галузі держави і права: «Законодавство», «Законопроекти»,
«Київ», «Крим», «Термінологія законодавства України» (понад 19 тисяч
термінів) та інші.
Колективом НДЦПІ АПрН України створена інформаційно-пошукова
система «Дослідження з проблем держави і права, які виконані та виконуються
в Україні».
Дані БД, а також журнал «Правова інформатика» (2004–2007 рр.),
підручник «Правова інформатика», тезаурус ЄС «EUROVOC» НДЦПІ АПрН
України випускає у вигляді періодичного видання на CD за назвою «Бібліотека
баз даних «Правова інформатика» – інформаційно-пошукова система
«Законодавство» з повними професійними базами даних.
«Перелік основних результатів науково-дослідної роботи та видань
НДЦПІ АПрН України» (монографії, посібники за 2002–2005 рр.)
(http://www.bod.kiev.ua/proektu.html).
Інформацію про видання НДЦПІ подано також за рубрикою
«Впроваджені проекти і публікації» (монографії та підручники за 2002–2004 рр.
з анотаціями та змістом).
Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського
81. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний
ресурс] : Web-сайт. – Електрон. дані та прогр. – К. : НБУВ, 1997–2010. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. – Назва з екрану.
Інформаційні ресурси бібліотеки
Каталоги та картотеки:
каталог книжкових видань Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського (НБУВ) (ведеться з 1994 р.), доступний віддаленим користувачам
через мережу Інтернет, є основним джерелом пошуку відомостей про книжкові
видання. Пошук здійснюється за допомогою пошукових систем WEB IPБIC та
WWW ISIS за всіма елементами бібліографічного опису документа, словами з назв,
рубриками ББК, шифром книгосховища, вихідними даними тощо.
(http://www.nbuv.gov.ua/db/opac. html). За бажанням користувача пошуковий припис
можна уточнити і обмежити, здійснювати простий або розширений пошук. Каталог
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НБУВ відображає документи ООН та її спеціалізованих установ, Всесвітньої
організації охорони здоров'я, які надходять до Бібліотеки як до єдиного в Україні
депозитарію цих документів;
каталог дисертацій і авторефератів дисертацій (66 тис. бібліографічних
записів про дисертації, 90 тис. записів про автореферати дисертацій);
каталог періодичних видань (55 тис. бібліографічних записів про журнали та
продовжувані видання);
сканований генеральний алфавітний каталог (тестовий режим. 5 млн.
сканованих карток);
сканований каталог дисертацій (97 тис. картог каталогу дисертацій 1951–
2006 рр.);
«Газети України»: бібліографічна БД (2 тис. записів про видання 1818–1922
рр.);
«Зарубіжна україніка»: бібліографічна БД (3 тис. записів про літературу
української діаспори);
«Інститут президентства»: бібліографічна БД Фонду президентів України;
«Картографічні видання»: бібліографічна БД (5 тис. записів про видання з
фондів Бібліотеки);
«Музична періодика»: бібліографічна БД;
картотека видань 1980–1999 рр. (930 тис. бібліографічних записів про книги
СРСР/СНД );
картотека перекладних видань 1980–2001 рр. (1,3 млн. бібліографічних
записів про книги різних країн і народів, перекладені понад 100 мовами ).
Електронний аналог Українського реферативного журналу «Джерело» –
загальнодержавна реферативна база даних (БД) «Україніка наукова» забезпечує
дослідників найбільш оперативно науковою інформацією, що виходить на терені
України. БД представлено в мережі Internet, он-лайновий доступ на Web-сервері
НБУВ: http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html та на Web-сервері Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України: http://www.ipri.kiev.ua. Хронологічний період
БД – з 1998 р.; кількість записів – понад 355 тис., з них «Держава і право. Юридичні
науки» – 7 %. У БД відображено зміст монографій, енциклопедій, довідників,
словників, періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій,
авторефератів дисертацій, препринтів тощо. Серед розкритих у ній періодичних
видань: журнали «Право України» та «Право і суспільство», збірник наукових
праць «Держава і право. Юридичні і політичні науки», щорічник наукових праць
«Правова держава» тощо. Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу
документа, реферати – переважно українською мовою.
Інформація про періодичні та продовжувані видання України, які протягом
1998–2010 рр. відображаються у реферативних ресурсах НБУВ (загальнодержавна
реферативна БД «Україніка наукова», Український реферативний журнал
«Джерело»), представлена на веб-сайті НБУВ під назвою «Наукова періодика
України». Частково цей ресурс виконує функції порталу наукової періодики
України, оскільки містить посилання на сайти наукових та науково-дослідних
установ, вищих навчальних закладів, на яких подається вичерпна інформація про
періодичні та продовжувані видання, іноді – повні тексти статей.
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Ресурс «Електронні наукові фахові видання» вміщує електронні наукові
фахові видання, що пройшли редакційно-видавниче опрацювання, мають вихідні
відомості та включені до затверджених ВАК України переліків наукових фахових
видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових
статтях та дисертаціях.
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
(СІАЗ) подає аналітичні матеріали орієнтовані на задоволення інформаційноаналітичних запитів органів державної влади всіх рівнів, громадських організацій,
економічних структур, наукових працівників, які цікавляться суспільствознавчою
тематикою. Висвітлюється діяльність органів виконавчої, законодавчої та судової
влади, місцевого самоврядування, аналізуються актуальні питання міжнародного
співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові
відносини в Україні, проблеми ефективності державотворчого процесу в Україні.
СІАЗ готує електронні версії видань: бюлетень оперативної інформації «Резонанс»,
оглядове інформаційно-аналітичне видання «Криза в суспільних вимірах»,
інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі».
Портал НБУВ – путівник по науково-інформаційним ресурсам інтернет
органів державної та виконавчої влади (Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, міністерств (інформація розташована за
назвами міністерств), Державних комітетів України, Центральних органів
виконавчої влади зі спеціальним статусом, органів судової влади, Ради національної
безпеки і оборони України, Генеральної прокуратури України, Центральної
виборчої комісії України), а також матеріали міжнародних організацій.
Правову інформацію зосереджено також на сторінці: «Електронні бібліотеки.
Бібліотеки нормативних актів України за рубриками»:
– законодавство України (сайт Верховної Ради України);
– законопроекти (сайт Верховної Ради України);
– нормативні акти України (сайт ЗАТ «Інформтехнологія»);
– нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях (тематична
добірка).
Фонд Президентів України (далі – Фонд) є структурним підрозділом
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, заснованим Указом
Президента України від 5 квітня 1996 року № 244 (244/96) «Про надання
Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної».
Фонд діє на правах науково-дослідного інституту.
Фонд як спеціальна бібліотечно-архівна колекція є основним центром, що
забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг
документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну
діяльність, творчість та життя Президентів України. Положення про Фонд
Президентів України (затверджено Указом Президента України від 11 жовтня 1996
року № 936/96) регламентує основні завдання та функції діяльності Фонду. Вебсторінка Фонду подає напрями діяльності Фонду та його структуру.
«Онлайнові інформаційні ресурси Фонду Президентів України».
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Бібліографічна БД «Інститут президентства» складає біля 30 тис.
бібліографічних записів та відображає державну, суспільно-політичну діяльність,
творчість та життя президентів України, процеси становлення та функціонування
інституту президентства в Україні.
Повнотекстова БД «Президент України: Послання, звернення, доповіді,
виступи, заяви, статті, листи, інтерв'ю, прес-конференції, привітання,
співчуття»: документи, що відображають діяльність Президентів України Леоніда
Макаровича Кравчука (з грудня 1991 року по липень 1994 року), Президента
України Леоніда Даниловича Кучми (з липня 1994 року по грудень 2004 року),
Президента України Віктора Андрійовича Ющенка (з січня 2005 року по лютий
2010 року), Президента України Віктора Федоровича Януковича (з лютого 2010
року до сьогодення). Джерела формування БД: публікації з періодичних видань, а
також вступні статті, передмови, звернення та привітання з неперіодичних видань.
До БД включаються документи, автором яких є Президент України, а також спільні
заяви та прес-конференції; документи, в яких наводиться як повний, так і
скорочений текст послань, звернень, доповідей, виступів, заяв, статей, листів,
інтерв'ю, прес-конференцій, привітань, співчуттів;
Мультимедійні ресурси: привітання та звернення Президентів України В.
Януковича та В. Ющенка.
«Новини інституту президентства в країнах світу»: інформація про вибори,
референдуми та анонси подій, пов’язаних з президентськими виборами, які
відбуваються у світі (інформацію наведено в зворотному хронологічному порядку).
«Виставки»: віртуальна експозиція «Подарунки президентам України» та
бібліографічний покажчик літератури, наявної у фондах НБУВ «Стратегії та
технології виборчих кампаній» (монографії, навчально-методичні посібники, статті
з журналів та газет за 1985–2004 рр., 86 назв).
«Фото галереї»: Державні символи Президента України (Прапор, Знак,
Гербова печатка, Булава Президента України) та ін.
«Корисні інформаційні ресурси»: інформація про президентські бібліотеки
світу, сайти президентів держав світу, інформаційно-аналітичні центри,
президентські вибори – 2010 (див. також № 296–298, 311, 313, 315).
На порталі НБУВ подано також інформацію про видатних вчених-юристів
за рубрикою «Наукові біографії вчених» (біографія, основні напрями наукової
діяльності, бібліографія публікацій):
Наукові біографії вчених
Алфьоров Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук (кримінологія),
Бобкова Антоніна Григорівна, доктор юридичних наук (рекреаційне право),
Варфоломеєва Тетяна Вікторівна, член-кореспондент АПрН України
(авдвокатура),
Васильєв Анатолій Семенович академік АПрН України (адміністративне та
господарське право),
Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук (цивільне право),
Гончаренко Владлен Гнатович, академік АПрН України (криміналістика),
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Долженков
Олександр
Федорович,
доктор
юридичних
наук
(криміналістика),
Комзюк Анатолій Трохимович, доктор юридичних наук (адміністративне
право),
Конопльов В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук
(адміністративне право),
Корецький Володимир Михайлович, академік АН УРСР (міжнародне
право),
Корнієнко Михайло Васильович, доктор юридичних наук (адміністративна
діяльність органів внутрішніх справ),
Куйбіда Василь Степанович, доктор наук із державного управління (місцеве
самоврядування),
Маляренко
Василь
Тимофiйович,
член-кореспондент
АПрНУ
(судочинство),
Мамутов Валентин Карлович, академік НАН України (правознавство),
Негодченко Олександр Володимирович, доктор юридичних наук
(кримінологія),
Опришко Віталій Федорович, член-кореспондент НАН України
(правознавство),
Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних наук
(адміністративне та фінансове право),
Пономаренко Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук
(адміністративне право),
Сташис Володимир Володимирович, академік АПрН України (кримінальне
право),
Тацій Василь Якович, Президент АПрН України, академік Національної
академії наук України (правознавство),
Шаповал Володимир Миколайович, член-кореспондент АПрН України
(конституційне право),
Шемшученко Юрій Сергійович, академік НАН України (правознавство)
Ярмиш Олександр Назарович, член-кореспондент АПрН України
(правознавство).
Див. також розділ «Персоналії» та № 70, 147, 148.

Національна парламентська бібліотека України
82. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]
– Електрон. дані та прогр. – К., 2002–2010. – Режим доступу: http://nplu.kiev.ua/. –
Назва з екрану.
Електронний каталог (ЕК) Національної парламентської бібліотеки України
(ведеться з 1995 р.), доступний віддаленим користувачам через мережу Інтернет, є
основним джерелом пошуку відомостей про книжкові видання, автореферати,
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дисертації. У ньому можливо здійснювати пошук за всіма елементами
бібліографічного опису документа, словами з назв, авторами, предметними
рубриками,
шифром
книгосховища,
вихідними
даними
тощо
(http://catalogue.nplu.org/). ЕК налічує більше 320 тис. записів.
БД «Політика і політики у дзеркалі періодичних видань України» складається
з «Електронної бібліографічної бази даних» та «Електронного бібліографічного
покажчика», що відображає документи з питань держави, політики, права та
персоналій політичних діячів в журналах та газетах.
«Електронна бібліографічна база» даних дає можливість вести пошук за
автором, словами з назви, персоналіями діячів, назвами документу та ін.
«Електронний бібліографічний покажчик» дозволяє вести пошук за такими
рубриками: політична ситуація в країні, законодавча влада України, Верховна Рада
України, Голова Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, виконавча влада, Інститут Президентства, Президент України, адміністрація
Президента, Рада національної безпеки і оборони, євроінтеграція України, Кабінет
Міністрів України, Прем’єр-міністр, міністерства та відомства, Рада Міністрів АР
Крим, місцеві органи влади (також у м. Києві), судова влада, політичні партії
України, персоналії політичних діячів, Україна в зарубіжній пресі, вибори
Президента України (2010 р.), кандидати у Президенти України (2010 р.) та ін.
«Політематична база даних статей з періодичних видань» охоплює такі
журнали та газети з питань держави і права: «Бюллетень международных
договоров», «Голос України», «Офіційний вісник України», «Підприємництво,
господарство і право», «Право України», «Урядовий кур’єр», «Хрещатик»,
«Юридична практика», «Юридичний вісник України» та ін. Пошук здійснюється за
автором, назвою, ключовими словами, назвою документа тощо.
«Картотека статей з наукових збірників» містить бібліографічні описи
окремих складових частин (статей та розділів) збірників, наукових праць та
продовжуваних видань. ЕК ведеться з 1995 р. і налічує більше 53 тис. описів з
16 тис. 300 збірників.
«Ресурси бібліотеки у боротьбі з корупцією»: інформаційні матеріали. Пошук
здійснюється за ЕК та картотекам НПБУ за тематичними рубриками: корупція (усі
теми), законодавство у боротьбі з корупцією (правові питання), історичний аспект
корупції, корупція по-українськи, корупція – корозія влади, корупція як вид
кримінального злочину, міжнародний досвід боротьби.
«Центр правової інформації»: друковані та електронні документи з
питань права. Електронний каталог фонду центру налічує близько 4 тис. записів.
Пошук можливо здійснювати за автором, назвою, ключовим словом, предметними
рубриками тощо.
Нові надходження відображають документи, що надійшли до центру за
останній місяць. В архіві документи зберігаються за останні півроку. Джерела
подані за рубриками: держава і право, державне (конституційне) право, фінансове
право, господарське (економічне) право, цивільне і торгове право, сімейне право,
кримінальне право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, судова
система, судоустрій та ін.
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Див. також № 161, 163–165, 168–171, 173–177, 181–186, 190, 191, 193, 194,
197–200, 202, 205–207, 209, 211, 212, 215, 218, 220, 222, 223, 229, 232–237, 240, 242–
244, 247, 249, 257–260, 262–265, 267, 270, 272, 275, 276, 278, 279, 287, 291, 294–298,
299, 300, 302, 306, 307, 309–316.

ІI.2. Вищі навчальні заклади
83. Академія адвокатури України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.aau.edu.ua/. – Назва
з екрану.
Структура. Відділення: спеціальної професійної підготовки, загальної
юридичної підготовки, міжнародного права.
Кафедри: теорії та історії держави і права, кримінального та
адміністративного права, цивільного, господарського права та процесу,
кримінального процесу та криміналістики, адвокатської майстерності, кафедра прав
людини, міжнародного та європейського права.
Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії
адвокатури України (http://aau.edu.ua/ua/medpravo/).
Ресурси: «Вісник Академії адвокатури України» (2004–2010, № 1–17);
Електронна бібліотека.
84. Академія митної служби України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
Електрон.
дані
та
прогр.
–
Д.,
2010.
–
Режим
доступу:
http://amsu.dp.infocom.ua/m144/?&lang=ukr. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: кримінально-правових
дисциплін, адміністративного та митного права, цивільно-правових дисциплін,
теорії та історії держави і права.
Ресурси: «Вісник Академії митної служби України». Серія: «Право» (2008–
2009, № 1–2). Подано анотації до публікацій за напрямами: теорія та історія
держави і права, адміністративне та митне право, правоохоронна діяльність.
Анотації до публікацій з права та державного управління у «Віснику Академії
митної служби України» за 2006–2008 рр.
Інформація про Міжнародні науково-практичні конференції, які проводились
на базі Академії митної служби України за 2008–2010 рр. («Актуальні проблеми
правового регулювання організації та здійснення митної діяльності», 27.11.2009 р.,
«Актуальні проблеми правового регулювання в сфері реалізації сучасної митної
політики держави», 27–28.03.2009 р. та ін.).
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85. Академія муніципального управління [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.amu.edu.ua.
– Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: адміністративно-правових
дисциплін, кримінально-правових дисциплін, муніципального права; теорії, історії
держави і права та конституційного права; цивільно-правових дисциплін.
Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування
(http://amu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=71).
Ресурси: Статут Академії.
Збірник наукових праць «Науковий вісник Академії муніципального
управління. Серія: Управління» (2010, № 1–3). Висвітлюються результати
досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та
місцевого самоврядування.
Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку :
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. (09.04.2010) / за заг. ред. В. К.
Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Вид.-поліграф. центр Акад.
муніцип. упр., 2010. – Ч. 1. – 316 с.; Ч. 2. – 478 с.
Наукова бібліотека. Ресурси: електронний каталог (ЕК більш ніж 3805 назв
документів); електронна картотека (понад 8000 статей з періодичних видань).
86. Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 1993–2010. –
Режим доступу: http://www.socosvita.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії, історії держави і права
та конституційно-правових дисциплін; господарського та фінансового права,
цивільно-правових дисциплін, кримінального права, процесу та криміналістики.
Ресурси. Науково-практичний збірник «Вісник Академії праці і соціальних
відносин Федерації профспілок України» за 1998–2010 рр. (52 номери),
затверджений ВАКом України як фаховий із спеціальностей: соціальні, історичні,
економічні та юридичні науки.
«База НМК» (навчально-методичного комплексу) факультетів Академії, в т.
ч. юридичного факультету подає матеріали для студентів 1–5 курсів із спеціальності
"Правознавство" за розділами права: конституційне право України, основи права,
судові та правоохоронні органи України, теорія держави і права, кримінальне право,
цивільне право та ін.
«Бібліотека». Ресурси: електронний каталог станом на 11.10.2010 налічує
16364 документи.
87. Академія суддів України [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – [К.], 2009. – Режим доступу: http://aj.court.gov.ua/. – Назва
з екрану.
Структура. Кафедри: загальнотеоретичних дисциплін, цивільного та
господарського судочинства, кримінального судочинства. Регіональні відділення
(Донецьке, Дніпропетровське, Львівське, Одеське, Севастопольське, Харківське,
Чернігівське).
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БД «Нормативно-правові акти»: документи (закон України, укази
Президента України, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Державної
судової адміністрації України та ін.) щодо утворення та діяльності Академії суддів
України, про судоустрій України, кваліфікацію суддів тощо.
«Міжнародна діяльність»: щодо співробітництва з Європейським Союзом та
Радою Європи – ІV і V Спільні програми Європейської Комісії та Ради Європи для
зміцнення демократичної стабільності в Україні, проект «Реформа арбітражних
судів та підтримка судової адміністрації»;
в рамках співробітництва зі Світовим банком ініціатор проекту «Підтримка
судової реформи в Україні» та розробник частини субкомпоненту «Посилення
управління трудовими ресурсами і навчання»;
розробка та впровадження проекту Управління ООН з наркотиків та
злочинності «Боротьба з організованою злочинністю в Україні шляхом запобігання
махінаціям з кредитними картками та іншим фінансовим злочинам, пов’язаним з
використанням комп’ютерних технологій», Співпраця з Міжнародною організацією
закладів суддівської освіти (IOJT) та ін.
«Корисна інформація»: законодавчі та нормативні документи зарубіжних
країн згідно діяльності Академії.
«Бібліотека». Ресурси: бібліографічний список видань Академії за 2003–2010
рр. з питань процесуального законодавства, судоустрою України, міжнародного
права та ін. (монографії, методичні рекомендації, навчальні посібники, словники), в
тому числі:
Брынцев В. Д. Теория и практика управления судом в правовом государстве :
монография / В. Д. Брынцев ; Акад. судей Украины. – К. : Юринком Интер, 2010. –
440 с.
Хофер Р. Написання судових рішень : посіб. для суддів / Рональд Хофер, Ніл
Нетесайм ; Акад. суддів України. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 80 с.
Паліюк В. П. Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод: українське законодавство та судова практика : практ.
посіб. / В П. Паліюк ; Акад. суддів України. – Миколаїв : ТОВ фірма «Іліон», 2010. –
556 с.
Закордонний візит візит: правила поведінки : посіб. для працівників суд.
системи / Какауліна О., Полянська М., Пустовойтова Т., Ростопіра В., Симончук І
– К., 2010. – 40 с.
«Українсько-канадський проект судової співпраці».
88. Академія управління Міністерства внутрішніх справ [МВС]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим
доступу: http://aumvs.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Кафедри: теорії та практики управління ОВС; адміністративного
права та організації адміністративної діяльності; теорії та практики організації
оперативно-розшукової
діяльності;
кримінально-правових
дисциплін
та
профілактики злочинів; цивільно-правових дисциплін; роботи з персоналом,
юридичної психології, педагогіки та політології; державно-правових дисциплін та
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дотримання прав людини; мовної підготовки та юридичної лінгвістики та ін.
Навчально-науковий інститут підготовки управлінського персоналу органів
внутрішніх справ. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти.
Ресурси. Нормативно-розпорядчі документи щодо освітянської діяльності
Академії управління Міністерства внутрішніх справ (постанова Кабінету Міністрів
України, указ Президента України, накази МВС України, Статут Академії
управління Міністерства внутрішніх справ та ін.).
Символіка Академії: Емблема Академії управління МВС, Нарукавний знак
Академії управління МВС, Положення про нагрудний знак про закінчення Академії
управління МВС, Положення про заохочувальну нагрудну відзнаку «Почесна
відзнака Академії управління МВС», гімн Академії управління Міністерства
внутрішніх справ.
«Наукове життя»: науковий журнал «Вісник Академії управління МВС»
(2008, № 1–4; 2009 № 1–3) (http://aumvs.kiev.ua/5Visnik.pdf), матеріали науковопрактичної конференції «Актуальні питання управління органами внутрішніх справ
у сучасних умовах».
«Міжнародні зв’язки»: інформація про співпрацю з Вищою школою поліції в
місті Щитно (Польща); міжнародні зв'язки у сфері наукової діяльності та підготовки
кадрів, проведення науково-освітніх заходів міжнародного характеру з питань
боротьби з міжнародною злочинністю та заходів згідно Концепції міжнародної
діяльності Академії управління МВС на 2009–2014 рр.
«Електронна бібліотека» подає інформацію про видання Академії
Управління:
Теоретичні аспекти окремих видів юридичної відповідальності службових
осіб органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / авт. кол.: Т. Л. Кононець, О. О.
Лов’як [та ін.] ; М-во внутр. справ, Акад. упр. – К., 2009. – 166 с.
Бобрицький Л. В. Організація начальником міськрайліноргану заходів щодо
мінімізації наслідків терористичних актів на території підрозділу ОВС
(психолого-управлінський та цивільно-правовий аспекти) : навч. посіб. / Л. В.
Бобрицький, О. О. Лов’як., Е. В. Чеботарьов ; М-во внутр. справ, Акад. упр. – К.,
2007. – 115 с.
Правнича лінгвістика : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Гусарова. – К. : А. В.
Паливода, 2009. – 350 с.
89. Волинський національний університет імені Лесі Українки
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Луцьк, 2010. –
Режим доступу: http://www.vnu.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії та історії держави і
права; конституційного, адміністративного та фінансового права; цивільного права і
процесу; кримінального права і процесу; трудового, господарського та екологічного
права.
Ресурси: нормативні документи університету.
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90. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
[ДДУВС] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Д., 2010.
– Режим доступу: http://www.dduvs.dp.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультет кримінальної міліції. Кафедри: оперативнорозшукової діяльності; цивільного права та процесу; спеціальної техніки та
інформаційних технологій.
Факультет міліції громадської безпеки. Кафедри: адміністративного права та
адміністративного процесу; адміністративної діяльності органів внутрішніх справ;
тактико-спеціальної підготовки.
Факультет з підготовки слідчих. Кафедри: кримінального права та
кримінології; кримінального процесу; криміналістики, судової медицини та
психіатрії.
Юридичний факультет. Кафедри: загально-правових дисциплін, кримінальноправових дисциплін, цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права.
Факультет заочного навчання працівників ОВС. Криворізький факультет.
Загальноуніверситетські кафедри: теорії держави і права, історії держави і
права, конституційного та міжнародного права, економіко-правових дисциплін.
Ресурси. Збірник наукових праць «Науковий вісник ДДУВС» за 2009 р., № 1
(42) – 3 (44) (http://www.dduvs.dp.ua/assets/files/visnik/zmist1_2009.pdf).
Газета «Правознавець Придніпров’я» за 2009 р. № 1 (18) – 9 (26)
(http://www.dduvs.dp.ua/assets/files/pp/24.pdf).
Типове положення про базовий дільничний пункт міліції.
91. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Д., 2010. – Режим
доступу: http://www.dsu.dp.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії держави і права,
конституційного та адміністративного права, міжнародного права та порівняльного
правознавства, кримінального права та процесу, цивільного та господарського
права; трудового, земельного та екологічного права.
Ресурси: нормативні документи університету; біобібліографічний довідник
«Професори Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. 1918–
2008»; наукові та навчальні видання.
92. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
[ДРІДУ НАДУ] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Д.,
2008–2010. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/
Cтруктура. Факультет державного управління. Кафедри: державного
управління та місцевого самоврядування, права та європейської інтеграції.
«Науково-видавнича діяльність»: монографії, наукові видання, збірники
наукових праць, навчальні посібники, методичні рекомендації, розробки, вказівки.
Звіт з наукової діяльності ДРІДУ НАДУ за 2009 р. План-проспект проведення
науково-дослідних робіт на 2010 р.
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Конференції, семінари, круглі столи у ДРІДУ НАДУ. Інформація про
конференції в інших ВНЗ з питань права та державотворення.
«Міжнародна діяльність»: перелік проектів та програм, за якими працював
інститут з 2004 р. по теперішній час.
«Видавництво»: інформація про видання Інституту: збірник наукових праць
«Актуальні проблеми державного управління» (2006–2009 рр.), збірник наукових
праць «Державне управління та місцеве самоврядування», електронний збірник
наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика» (2009–2010 рр.) та
матеріали конференцій: «Європеїзація публічного адміністрування в Україні в
контексті європейської інтеграції» (17 грудня 2009 р., м. Дніпропетровськ), «Теорія
та практика державної служби» (18–19 вересня 2009 р., м. Дніпропетровськ),
«Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»:
матеріали 6-ї регіональної науково-практичної конференції (14 травня 2009 р., м.
Дніпропетровськ).
Бібліотека. Списки літератури, яка надійшла до бібліотеки за 2005–2009 рр.
93. Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда
Нобеля [ДУЕП] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Д.,
1998–2010. – Режим доступу: http://www.duep.edu/. – Назва з екрану.
Структура. Кафедра права.
Ресурси: видання ДУЕП (підручники, навчальні посібники та монографії за
2005–2010 рр.); журнал «Академічний огляд» за 2005–2010 рр.; наукові дослідження
кафедри права (правове забезпечення економічних інтересів розвинутих країн та
країн, що розвиваються у періоди трансформації міжнародних відносин).
94. Донецький державний університет управління [ДонДУУ]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Донецьк], 1997–
2010. – Режим доступу: http://dsum.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультет права та соціального управління. Кафедри: загальноправових дисциплін, спеціально-правових дисциплін.
Ресурси. Про нові надходження літератури до Бібліотеки ДонДУУ. Список
періодичних видань на 2010 рік. Електронна бібліотека (аналітичні описи праць
співробітників ДонДУУ; тематичні бази даних літератури у галузі права та ін.,
аналітичні описи періодичних видань).
95. Донецький національний університет [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Донецьк, [2010]. – Режим доступу:
http://www.donnu.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Економіко-правовий факультет. Кафедри: конституційного і
міжнародного права, інформаційних систем управління, кримінального права і
процесу, державно-правових дисциплін, господарчого права, економічної
кібернетики, цивільного права і процесу.
Ресурси: бібліографічні списки літератури з питань права; каталог робіт
викладачів (книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, праць конференцій; дисертації та ін).
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Див. також № 151, 160, 195, 201, 213, 214, 219, 227, 230, 241, 251–254, 266,
269, 274, 277, 286.
96. Запорізький національний університет [ЗНУ] [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Запоріжжя, [2007–2010]. – Режим доступу:
http://www.znu.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: кримінального права та
правосуддя, адміністративного та господарського права, історії і теорії держави та
права, конституційного та трудового права, цивільного права.
Ресурси. Офіційні документи, що регламентують роботу та навчальний
процес ЗНУ. Наукова бібліотека: електронний каталог, база даних «Право.
Юридичні науки» (понад 50500 записів).; «Наукові праці викладачів ЗНУ»:
матеріали конференцій ЗНУ за 1990–2010 рр. та праці викладачів факультетів ЗНУ,
в т. ч. юридичного (понад 7300 записів); фахові видання ЗНУ; каталог надходжень з
2000 р.
97. Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані
та прогр. – К., [2010]. – Режим доступу: http://www.maritime.kiev.ua/. – Назва з
екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: цивільного права, теорії та
історії держави і права, правового забезпечення діяльності водного транспорту,
кримінального права, правосуддя.
Ресурси: нормативні документи для ознайомлення (абітурієнту); публікації.
98. Київський міжнародний університет [Електронний ресурс]. – Електрон.
дані та прогр. – К., 1994–2010. – Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/. – Назва з
екрану.
Структура. Інститут міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців за
напрямом міжнародне право. Кафедра міжнародного права та порівняльного
правознавства.
Юридичний інститут. Кафедри теорії та історії держави і права, цивільного і
господарського права, кримінального права та процесу.
Науково-дослідний інститут з економічних та гуманітарних проблем, відділ з
проблем реформування держави і права України.
Ресурси. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність
університету та його підрозділів.
Київський національний університет внутрішніх справ див. Національна
академія внутрішніх справ
99. Київський національний університет імені Тараса Шевченка [КНУ
ім. Т. Шевченка] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
К., 1995–2010. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/. – Назва з екрану.
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Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: господарського права,
криміналістики, трудового, земельного і екологічного права, конституційного та
адміністративного права, теорії та історії держави і права, цивільного права,
правосуддя, кримінального права та кримінології. Центр дослідження прав людини.
Інститут міжнародних відносин (http://www.iir.kiev.ua/). Факультет
міжнародного права. Кафедри: міжнародного права, міжнародного приватного і
митного права, порівняльного і європейського права.
Ресурси. Укази Президента України щодо Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Статут Університету.
Нормативно-правова база Науково-методичного центру організації
навчального процесу [НМЦОНП] Університету: законодавство про вищу освіту,
нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України [МОН України].
«Документи»: нормативно-правові документи щодо організації навчального
процесу Університету (постанови КМУ, накази МОН України, листи НМЦОНП та
ін.).
«Наукові дослідження»: наукові дослідження факультетів, в т. ч. юридичного;
перелік публікацій з права за 2005–2009 рр., нормативна база (Положення про
Державну премію України в галузі науки і техніки, Положення про Національну
премію України імені Тараса Шевченка, Положення про Золоту медаль імені В. І.
Вернадського Національної академії наук України, Положення про щорічну премію
Президента України для молодих учених та ін.) та зразки документів, необхідних
для наукової роботи.
Документи, що регламентують діяльність Інформаційно-обчислювального
центру Університету.
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Ресурси: електронний каталог;
електронний каталог бібліотеки ІМВ та ІЖ; перелік нових надходжень до бібліотеки
університету за січень–червень 2010 р. (книги/брошури, періодика, електронні
документи тощо); перелік періодичних видань України та Росії, отриманих
бібліотекою університету за 2007–2010 рр.; «Вісник КНУ ім. Т. Шевченка.
Юридичні науки» (2004–2009, вип. 60–80); «Вісник КНУ ім. Т. Шевченка.
Міжнародні відносини» (2005–2009, вип. 31–37); документи, отримані в дарунок від
Міжнародного валютного фонду (2433 назви); електронний каталог періодичних
видань.
Юридичний факультет. Бібліотека. Рубрика «Навчально-методична
література розміщена на сторінках кафедр: трудового, земельного та екологічного
права, конституційного та адміністративного права, теорії та історії держави і права,
цивільного права, господарського права, правосуддя, кримінального права та
кримінології, криміналістики».
100. Київський національний університет культури і мистецтв
[КНУКіМ] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
[2005–2010]. – Режим доступу: http://www.knukim.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Інститут державного управління. Юридичний факультет.
Кафедри: цивільно-правових дисциплін, теорії та історії держави і права,
кримінального права та процесу.
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Ресурси. Електронна бібліотека КНУКіМ. Бібліотека. Право (підручники,
навчальні посібники, монографії та ін.).
101. Київський університет права НАН України [КУП НАНУ]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2005–2010. –
Режим доступу: http://www.kul.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Кафедри: конституційного та адміністративного права, теорії
та історії держави і права, цивільного і трудового права, кримінального права та
процесу, міжнародного права та порівняльного правознавства, підприємницького права.
«Бібліотека». Ресурси: бібліографія праць викладачів Київського
університету права НАН України за 1996–2010 рр.;
бібліографічна інформація про підручники, посібники, монографії,
енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо, які відображають актуальні
теми з права та державотворення (актуальні проблеми становлення та розвитку
місцевого самоврядування в Україні, організація діяльності адвокатури,
конституційне право України, правова держава, сприйняття права в умовах
демократичного розвитку та ін.);
електронний каталог бібліотеки університету вміщує більше 22 тис.
документів;
журнал «Часопис КУП» за 2001–2010 рр.
Див. також № 70, 146.
102. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О.
Дідоренка [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
Луганськ, [б. р.]. – Режим доступу: http://www.lduvs.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультет № 1 – кримінальної міліції. Факультет № 2 –
підготовки слідчих. Факультет № 3 – економічної та громадської безпеки.
Кафедри: юридичної лінгвістики та документознавства; філософії права,
історії та культурології; теорії та історії держави та права; конституційного та
міжнародного права; цивільного та трудового права; адміністративного права та
адміністративної діяльності; кримінального права; кримінології, конфліктології
та соціології; юридичної психології та судово-медичних дисциплін;
кримінального процесу та правосуддя; криміналістики; організації
розслідування злочинів; економіко-правових дисциплін; економічної безпеки;
інформатики та інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх
справ.
Навчально-науковий інститут права.
Праці викладачів університету подано на сторінках кафедр.
Ресурси. Бібліотека. Електронна бібліотека:
«Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е. О. Дідоренка» за 2008–2010 рр. (http://www.lduvs.edu.ua/?z1=b,370),
Конституція України, Декларація прав людини, Кодекси України, навчальні
посібники, навчально-методичні матеріали та ін.
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103. Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
[ЛьвДУВС] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Л., б.
р.]. – Режим доступу: http://lvduvs.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультет з підготовки слідчих. Кафедри: кримінального права
та кримінології, конституційного та міжнародного права, кримінального процесу та
криміналістики.
Факультет економічної безпеки. Кафедри: адміністративного права і
адміністративного процесу, цивільного права та процесу та економічної безпеки.
Юридичний факультет. Кафедри: господарсько-правових дисциплін,
кримінально-правових дисциплін, господарсько-правових дисциплін.
Ресурси. Нормативні документи, що регламентують діяльність Львівського
державного університету внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів
України (укази Президента України; документи Кабінету міністрів України; накази,
розпорядження та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України,
МВС України за 1996–2009 рр.), документи щодо практичного навчання та
підвищення кваліфікації.
«Наукові школи університету»: кримінального права, напряму оперативнорозшукова діяльність, адміністративна деліктологія і адміністративноюрисдикційна діяльність органів виконавчої влади, філософсько-правова. Наукові
праці викладачів за напрямами наукових шкіл.
Електронна бібліотека ЛьвДУВС. Розділи: підручники, посібники та книги;
методичне забезпечення; електронний каталог загальної бібліотеки; матеріали
наукових конференцій («Загальні проблеми правотворення в Україні»: збірник
тез (Львів, 2010); «Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки»:
матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26 березня 2010 р.));
«Науковий вісник. Серія юридична» за 2006–2010 рр. та ін.
«Підготовка фахівців для Державної служби боротьби з економічною
злочинністю» (ДСБЕЗ). Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ДСБЕЗ
та базовий напрям навчального закладу. Наукові розробки (бібліографічні списки за
напрямами: щодо злочинів пов'язаних з використанням бюджетних коштів, щодо
злочинів у агропромисловому комплексі, щодо злочинів у паливно-енергетичному
комплексі, щодо злочинів у сфері банківської діяльності та ін.).
104. Львівський національний університет імені Івана Франка [ЛНУ ім.
І. Франка] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Л.,
[2010] – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: історії держави, права та
політико-правових учень; теорії та філософії права; кримінального права та
кримінології; кримінального процесу та криміналістики; конституційного права;
адміністративного та фінансового права; трудового, аграрного та екологічного
права; цивільного права та процесу; основ права; лабораторії: дослідження
теоретичних проблем прав людини, практичного права, криміналістична
лабораторія.
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Ресурси: методичні матеріали юридичного факультету за окремими розділами
права для студентів 1–5 курсів (вміщують бібліографічні списки літератури
відповідно розділу);
«Вісник Львівського університету. Серія юридична». 2000–2009, вип. 35–49;
міжнародний студентський науково-юридичний альманах «Vivat Justitia!».
2002–2005, № 1–4;
розділ «Книги викладачів кафедр»: БД «500 підручників» (понад 500
повнотекстових версій підручників та посібників видавництва «Центр навчальної
літератури», в якій представлені правові видання (http://library.franko.lviv.ua/bibl/);
матеріали ІХ та ХV регіональних науково-практичних конференцій
«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» ( 2003 р. та 2009 р.).
Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка. Ресурси: електронний каталог, нові
надходження, періодичні видання.
105. Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
[ЛРІДУ НАДУ] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Л.,
2007–2010. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Факультет державного управління та місцевого самоврядування.
Кафедри: державного управління та місцевого самоврядування, європейської
інтеграції та права.
Ресурси: навчально-методичні та наукові видання за 2009–2010 рр.
(монографії, посібники кафедри державного управління та місцевого
самоврядування); бібліографічний список навчально-методичної літератури
(монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті зі збірників за
2004–2009 рр. кафедри європейської інтеграції та права).
Видання інституту: збірники наукових праць «Ефективність державного
управління» вип. 1–21 за 2002–2010 рр. та «Актуальні проблеми державного
управління» вип. 1–6 за 1999–2001 рр.; посібники, видані за рекомендацією
Міністерства освіти і науки України професорсько-викладацьким складом ЛРІДУ
НАДУ.
Нормативні документи: вимоги до друкованих матеріалів, які подаються для
публікації в наукових збірниках ЛРІДУ НАДУ.
106. Міжрегіональна Академія управління персоналом [Електронний
ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2008–2010. – Режим доступу:
http://www.maup.com.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Інститут права ім. Князя Володимира Великого
(http://www.maup.com.ua/ip.php). Кафедри: історії та теорії держави і права,
міжнародного права та порівняльного правознавства, адміністративного права,
правоохоронної діяльності, цивільно-правових дисциплін, фінансового та
банківського права, комерційного та трудового права.
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого.
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Ресурси. ЕК налічує 207271 документів (книг, збірників, дисертацій,
авторефератів, брошур) станом на 02.11.2010 р. Можливість одержати електронну
копію книг з електронної бібліотеки.
Бібліотека. Бібліографічна інформація про нові надходження (в т. ч. з
держави та права).
«Ресурси Internet»: бібліотеки України; електронні бібліотеки (в т. ч.
електронні бібліотеки з права: електронна бібліотека юридичної літератури
«Правознавець», бібліотека Верховної Ради України, библиотека юриста,
экономико-правовая библиотека); законодавство України (БД «Законодавство
України» подається на основі веб-сайту Верховної Ради України).
107. Національна академія внутрішніх справ [НАВС] [Електронний
ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., [2010]. – Режим доступу:
http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php. – Назва з екрану.
Структура. Навчально-наукові інститути: управління, підготовки кадрів
кримінальної міліції, підготовки слідчих і криміналістів, підготовки кадрів
громадської безпеки та психологічної служби, права та психології та ін. Факультети:
підготовки кадрів підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, підготовки
кадрів спеціальних підрозділів та ін. Загальноуніверситетські кафедри: теорії
держави і права, історії держави і права, конституційного та міжнародного права,
адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності, кримінального
права, кримінального процесу, цивільного права і процесу, криміналістики та
судової медицини, кримінології та кримінально-виконавчого права, управління в
органах внутрішніх справ та ін. Центри. Інші підрозділи.
Ресурси. Статут. Організаційно-правові документи («Збірник нормативноправових актів КНУВС»).
Нормативні документи з євроатлантичної інтеграції.
Електронний каталог бібліотеки КНУВС.
Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник Київського національного
університету внутрішніх справ» (1999–2010 рр.).
«Бюлетень надходжень» № 3: нові надходження загальної бібліотеки:
юридичні науки (книги: монографії та навчальні посібники, довідкові видання,
автореферати дисертацій, дисертації; періодичні видання Академії правових наук
України, Української академії внутрішніх справ; «Бюлетень законодавства і
юридичної практики України» та ін.; нові надходження спеціальної бібліотеки
(накази та розпорядження МВС України, автореферати та дисертації, бюлетень
МВС України та ін.)).
«Правова освіта населення» вміщує «Каталог Інтернет ресурсів з питань
правоохоронної діяльності» та «Коментарі до законодавства з питань
підприємницької діяльності» (Кузьменко О. А.). Нормативне регулювання Інтернет
у КНУВС (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України,
нормативні акти інших відомств, нормативні акти КНУВС).
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108. Національна академія державного управління при Президентові
України [Електронний ресурс] : [офіц. cайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 1996–
2010. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультети: публічного адміністрування, суспільно-політичного
розвитку, територіального управління і соціально-економічного розвитку. Кафедри:
державного управління та менеджменту; управління суспільним розвитком; права і
законотворчого процесу; регіонального управління, місцевого самоврядування та
управління містом; європейської інтеграції; національної безпеки.
Ресурси. Офіційні документи, які регламентують діяльність Академії.
Бібліотека. Електронний каталог (книжковий фонд, періодичні видання,
автореферати дисертацій).
БД «Публікації ЄС», «Публікації Світового Банку».
Електронний науковий фаховий журнал «Державне управління: теорія і
практика» (2005–2010 рр.) (http://www.academy.gov.ua/ej1/index.html).
109. Національна академія прокуратури України [Електронний ресурс] :
офіц. інтернет-портал. – Електрон. дані та прогр. – [К., 2010]. – Режим доступу:
http://www.akademia.gp.gov.ua/ua/index.html. – Назва з екрану.
Cтруктура. Інститут підготовки кадрів. Кафедри: теорії держави і права;
теорії прокурорської діяльності та кримінального процесу; конституційного,
адміністративного та фінансового права; кримінального права та кримінології.
Інститут підвищення кваліфікації кадрів. Кафедри: організації роботи та
управління в органах прокуратури; нагляду за додержанням законів щодо прав і
свобод людини, представництва інтересів громадян і держави у суді; підтримання
державного обвинувачення; нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та
інших примусових заходів.
Науково-дослідний інститут. Відділи: проблем функціональної діяльності
прокуратури, проблем організації роботи та управління в органах прокуратури.
Ресурси. Нормативно-правові акти Академії (Статут Національної академії
прокуратури України, Указ Президента України "Про надання Академії
прокуратури України статусу національної" та ін. документи стосовно діяльності
Академії).
«Наукова діяльність». Наукові праці, видання:
Козьяков И. Н. Недропользование в странах СНГ: сравнительно-правовой
анализ : монография : в 2 кн. / И. Н. Козьяков. – К. : ООО «Имидж Принт», 2009. –
Кн. 1. – 2009. – 576 с. ; Кн. 2: Законодательные акты. – 2009. – 520 с.
Козьяков І. М. Забезпечення прокурором законності надрокористування
(теорія та практика прокурорського нагляду) : навч. посіб. / І. М. Козьяков, Т. В.
Корнякова, Г. П. Середа ; за ред. Т. В. Корнякової. – К. ; Х. : Харків юрид., 2006. –
424 с.
Куц В. М. Неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці
(кримінально-правова характеристика та заходи протидії) : монографія / В. М.
Куц, О. В. Кириченко. – К. ; Х. : Харків юрид., 2006. – 212 с.
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Грицаєнко Л. Р. Прокуратура в країнах Європи : навч. посіб. / Л. Р.
Грицаєнко. – К. : Біноватор, 2006.– 400 с. – (Серія «Правознавець»).
110. Національна академія Служби безпеки України [Електронний ресурс] : [офіц. cайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Б. м., б. р.]. – Режим доступу:
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=39369&cat_id=73889.
– Назва з екрану.
Структура. Навчально-науковий інститут контррозвідувальної діяльності.
Факультети правознавства та забезпечення державної безпеки.
Ресурси бібліотеки. Кримінально-процессуальний кодекс України. Кодекс
введено в дію з 1 квітня 1961 року Законом Української РСР від 28 грудня 1960
року; Конституція України. Конституція України прийнята 28 червня 1996 року.
111. Національна академія управління [Електронний ресурс] : [офіц. cайт].
– Електрон. дані та прогр. – К., 2009. – Режим доступу: http://www.nam.kiev.ua/. –
Назва з екрану.
Структура. Факультет правознавства.
Ресурси. Методичні матеріали викладачів Національної академії управління з
правових наук (http://www.nam.kiev.ua/index.php?do=static&page=1027) :
Адміністративне право : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад.
Зименко А. В. – К., 2009. – 67 с. – Бібліогр.
Банківське право України : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад.
Л. Л. Нескороджена. – К., 2009. – 66 с. – Бібліогр.
Господарське законодавство : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ;
уклад. Л. Л. Нескороджена. – К., 2009. – 54 с. – Бібліогр.
Історія вчень про державу і право : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ;
уклад. Музика І. В. – К., 2009. – 68 с. – Бібліогр.
Історія держави і права зарубіжних країн : навч.-метод. комплекс / Нац.
акад. упр. ; уклад. А. П. Тимченко. – К., 2009. – 79 с. – Бібліогр.
Історія держави і права України : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ;
уклад. А. П. Тимченко. – К., 2009. – 83 с. – Бібліогр.
Конституційне право зарубіжних країн : навч.-метод. матеріали / Нац. акад.
упр. ; уклад. Ж. М. Пустовіт. – К., 2006. – 31 с. – Бібліогр.
Конституційне право України : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ;
уклад.: В. Ф. Погорілко, Ж. М. Пустовіт. – К., 2009. – 44 с. – Бібліогр.
Криміналістика : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ; уклад. Г. А.
Кушнір. – К., 2009. – 44 с. – Бібліогр.
Кримінальне право України (загальна частина) : навч.-метод. комплекс / Нац.
акад. упр. ; уклад.: В. К Матвійчук., І. О. Харь, М. І. Карпенко, В. М. Присяжний. –
К., 2010. – 172 с. – Бібліогр.
Міжнародне право : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад.
Плахотнюк Н. В. – К., 2009. – 50 с. – Бібліогр.
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Митне право : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад. А. В. Зименко.
– К., 2009. – 69 с. – Бібліогр.
Податкова система : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад О. Ю.
Браславець. – К., 2009. – 79 с. – Бібліогр.
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Податкове право : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ; уклад. Ісаєва
Н. К. – К., 2009. – 12 с. – Бібліогр.
Право інтелектуальної власності / В. К. Матвійчук ; Нац. акад. упр. – К.,
2009. – 144 с. – Бібліогр.
Право соціального захисту : конспект лекцій з навч. дисципліни / Нац. акад.
упр. ; уклад. Н. Б. Болотіна. – К., 2010. – 102 с.
Право соціального захисту : навч.-метод. комплекс за кредит.-модул.
системою для магістрів / Нац. акад. упр. ; уклад. Н. Б. Болотіна. – К., 2010. – 146 с.
– Бібліогр.
Правова статистика : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ; уклад. С. С.
Герасименко. – К., 2010. – 59 с. – Бібліогр.
Прокурорський нагляд : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ; уклад.:
О. Р. Міхайленко, О. Р. Нікітін. – К., 2009. – 49 с. – Бібліогр.
Трудове право : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад Н. Б.
Болотіна. – К., 2009. – 165 с. – Бібліогр.
Судові та правоохоронні органи України : навч.-метод. комплекс / Нац. акад.
упр. ; уклад. Сміян Л. С. – К., 2009. – 45 с. – Бібліогр.
Теорія держави і права : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад І. В.
Музика. – К., 2009. – 68 с. – Бібліогр.
Цивільне право України. Особлива частина : навч.-метод. комплекс / І. Ф.
Севрюкова ; Нац. акад. упр. – К., 2009. – 225 с. – Бібліогр.
Цивільний процес : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. упр. ; уклад. Н. Л.
Полішко.– К., 2009. – 69 с. – Бібліогр.
Юридична деонтологія : навч.-метод. комплекс / Нац. акад. упр. ; уклад.:
Ю. В. Нікітін, Л. Г. Мандич. – К., 2009. – 41 с. – Бібліогр.
«Наукова діяльність». Перелік видань Національної академії управління за
2004–2009 рр. з різних розділів права: адміністративне право України,
адміністративне судочинство в Україні, кримінальне право України, право
соціального захисту України, правова охорона навколишнього природного
середовища, правове регулювання економічної діяльності, протидія злочинності в
системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства, трудове право
України та ін. (http://www.nam.kiev.ua/index.php?do=static&page=1039).
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112. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Х., 2007–2010]. –
Режим доступу : http://www.nlau.net/. – Назва з екрану.
Структура: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України,
Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підвищення кваліфікації.
Господарчо-правовий факультет; слідчо-криміналістичний факультет № 3
підготовки кадрів для слідчих підрозділів МВС України; факультет № 4 підготовки
кадрів для органів юстиції; військово-юридичний факультет № 6; факультет № 7
підготовки юристів для Міністерства Закордонних Справ України; факультет
підготовки професійних суддів; факультет № 9 підготовки фахівців для
кримінально-виконавчої системи України; факультет № 10 підготовки кадрів для
Пенсійного фонду України; заочний факультет № 1; заочний факультет № 2;
вечірній факультет; Полтавський факультет, Кримський юридичний інститут.
Кафедри відповідно до розділів права та державотворення: теорії держави і
права, конституційного права України, державного будівництва, адміністративного
права, цивільного права, господарського права та ін.
Ресурси. Нормативні акти: Укази Президента України: «Про статус
Української державної юридичної академії», «Про присвоєння Національній
юридичній академії України імені Ярослава Мудрого», «Питання Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» та Статут Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
«Видання». Республіканський міжвідомчий науковий збірник «Проблеми
законності» (покажчик змісту збірника за 2002–2007 рр., вип. 52–92)
(http://www.nlau.net/index.php?r=biblio&id=2 ).
«Міжнародне співробітництво». Підсумкова конференція «Електронне
навчання. Віртуальна юридична бібліотека» (26–27 вересня 2006 р.) в рамках
проекту Темпус JEP_23226.
113. Національний авіаційний університет [НАУ] [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., [2010]. – Режим доступу:
http://www.nau.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний інститут (http://www.law.nau.edu.ua). Кафедри: теорії
та історії держави і права; конституційного і адміністративного права;
кримінального права і процесу; цивільного права і процесу; повітряного, космічного
та екологічного права; господарського права і процесу. Структурні підрозділи:
науково-дослідний центр проблем повітряного, космічного та екологічного права,
юридична консультація «Юридична клініка», криміналістична лабораторія.
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій (http://izit.ln.ua/ ).
Інститут міжнародних відносин (http://imv.nau.edu.ua/). Факультет
міжнародної інформації і права, кафедра міжнародного права.
«Фахові видання». Юридичний вісник «Повітряне та космічне право»;
«Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право»; «Науковий вісник
Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія,
туризм».
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«Науково-технічна бібліотека». Ресурси: БД «Пошукова система»
(заснована на фонді бібліотеки, який налічує 212 637 примірників, дата оновлення
бази 13.11.2010).
«Наукові праці». Списки наукових праць співробітників НАУ. Довідкові
матеріали: покажчики періодичних та інформаційно-бібліографічних видань,
передплачених НТБ на 2009, 2010 роки (22. Держава та право. Юридичні науки).
«Електронна бібліотека»: електронний каталог, наукові журнали НАУ,
сучасні видання, цінні та рідкісні видання та ін.
«Офіційні документи», що регламентують діяльність університету (закони
України, укази Президента, постанови Кабінету міністрів, накази Міністерства
науки і освіти та ін.).
Списки наукових праць (монографій, навчальних посібників та підручників,
методичних рекомендацій, статей у збірниках конференцій та періодичних виданнях) викладачів на сайтах інститутів та кафедр НАУ.
114. Національний університет державної податкової cлужби України
[ДПС України] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
Ірпінь, 2003–2010. – Режим доступу : http://www.asta.edu.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії та історії держави і
права, фінансового права, кримінального права, процесу та криміналістики,
цивільно-правових дисциплін, господарсько-правових дисциплін.
Ресурси. Нормативно-правову базу складають: Регламент організації
діяльності університету; Проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України» «Про вищу освіту»; Статут Національного університету державної
податкової служби України;
журнал «Науковий вісник Національного університету державної податкової
служби України (економіка, право)»;
електронне наукове фахове видання «Збірник наукових праць Національного
університету державної податкової служби України» (2009, № 1);
нормативні документи навчально-практичного центру «Ірпінська юридична
клініка»; інші нормативні документи Національного університету ДПС України.
«Наукова бібліотека». Ресурси: за розділом «Пропозиції видавництв» подано
прайс видавництва «Право» АПрН України (станом на 12 травня 2010 р.); список
періодичних видань бібліотеки Національного університету ПДС України; нові
надходження за 2006–2010 рр.
Див. також № 79.
115. Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»
[НаУКМА] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К.,
[2010]. – Режим доступу: http://www.ukma.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Факультет правничих наук. Кафедри: міжнародного права,
державно-правових наук, галузевих правових наук.
Ресурси: правнича бібліотека, експериментальна навчальна лабораторія
«Правнича клініка», криміналістична лабораторія, центр інноваційних методик
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правничої освіти (ЦІМПО), навчальна судова зала, лабораторія комп'ютерних
систем правової інформації.
«Публікації»: авторські та колективні монографії; підручники, навчальні
посібники; публікації/статті (бібліографічні списки за 2003–2006 рр. за тематикою
кафедр).
«Наукова бібліотека НаУКМ». Ресурси (http://www.library.ukma.kiev.ua/F):
ЕК (вміщує матеріали до курсів, періодику, еРесурси, нові надходження).
Віртуальні колекції є частиною ЕК та згруповані за розділами: віртуальна
колекція нових надходжень, віртуальна колекція періодики, віртуальна колекція
мультимедіа, віртуальна колекція – «еРесурси»; віртуальна колекція авторeфератів
та дисертацій, віртуальна колекція – «Праці викладачів НаУКМА»; віртуальна
колекція – «Видання та публікації про НаУКМА»; віртуальна колекція – «Наукові
записки НаУКМА», а також каталог американської бібліотеки (ACL).
«Електронні видання НаУКМА». «Наукові записки НаУКМА» (тематична
серія: Правничі науки. Юридичні науки, т.т. 18, 20, 21, 26, 38, 53, 64, 77, 90, 103 за
2002–2010 рр.).
«Наші видання». Праці професорів та викладачів НаУКМА. 1992–2002 рр. /
упоряд.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «КМ
Академія». – К., 2005. – 523 с. (http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=193) .
Див. також № 155 –157.
116. Національний університет «Острозька академія» [НАУ «ОА»]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Острог, 2000–2010.
– Режим доступу: http://www.uosa.uar.net/. – Назва з екрану.
Структура. Правничий факультет. Кафедри: цивільно-правових
відносин, правосуддя та кримінально-правових відносин, державно-правових
дисциплін.
Інститут права та правосуддя ім. О. Малиновського.
Ресурси. Наукова бібліотека. Електронний каталог. Бібліографічні БД:
Бібліографія праць викладачів НАУ «ОА» (Наукові записки. Серія «Право»,
навчальні посібники, лекції та ін.); Наукові праці студентів НАУ «ОА»
(кафедра теорії та історії держави і права).
Повнотекстові ресурси (праці викладачів, підручники: 34. Право.
Юриспруденція).
117. Одеська національна юридична академія [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – О., 2010. – Режим доступу:
http://www.onua.edu.ua/odessa/ukr/main.htm. – Назва з екрану.
Структура. Факультети: цивільної та господарської юстиції, міжнародноправових відносин та юридичної журналістики, судово-адміністративний,
соціально-правовий, адвокатури.
Інститути: підготовки професійних суддів, прокуратури та слідства, інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м.
Києві (http://www.iipl.ukrpatent.org/default.asp?PID=1&lang=UA).
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Навчальні центри в інших містах: Миколаївський навчальний центр;
Криворізький навчальний центр; Нікопольський факультет права; Черкаський
навчальний центр; Чернівецький навчальний центр; Івано-Франківський
факультет; Сімферопольський економіко-правовий факультет.
Наукова бібліотека. Електронні ресурси: електронний каталог бібліотеки;
видання на електронних носіях; придбані, даровані і створені в бібліотеці
повнотекстові дані (включаючи РЖ і Бібліографічні покажчики); список
корисних посилань на інтернет-ресурси (Повнотекстові бібліотеки (зокрема,
юридичні) (підручники, книги та ін.), періодичні видання з безкоштовним
доступом до повних текстів, право України, право Росії, вищі навчальні
заклади, різне). Нові надходження до електронного каталогу бібліотеки у 2007
р.
118. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
[Електронний ресурс] : офіц. сайт . – Електрон. дані та прогр. – [О., 2010]. – Режим
доступу: http://www.onu.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Економіко-правовий факультет. Кафедри: адміністративного та
господарського права, загальноправових дисциплін та міжнародного права,
конституційного права та правосуддя; кримінального права, кримінального процесу
і криміналістики; цивільно-правових дисциплін.
Ресурси. Біографії та праці викладачів.
Наукова бібліотека ОНУ. Періодичні видання. «Вісник ОНУ імені І. І.
Мечникова. Серія «Правознавство»» за 2008–2010 рр., т. 13–15.
Див. також № 292, 305, 308.
119. Одеський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної академії державного управління при Президентові України
[ОРІДУ НАДУ] [Електронний ресурс]. – Електрон. дані та прогр. – [Одеса, 2010]. –
Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Факультет державного управління. Кафедри: державного
управління і місцевого самоврядування, права і законотворчого процесу,
європейської інтеграції.
Ресурси. Наукові та навчально-методичні праці викладачів – кафедри
державного управління і місцевого самоврядування за 2003–2009 рр. (15 назв),
кафедри державного управління і місцевого самоврядування за 1979–2007 рр. (135
назв), кафедри європейської інтеграції за 1988–2007 рр. (77 назв).
«Видавнича діяльність» збірник наукових праць «Актуальні проблеми
державного
управління»
№
33–40
за
2008–2009
рр.
(http://www.oridu.odessa.ua/news/bok/ZMIST_ZBIRNUK_1(33-40)u.pdf) та видання
ОРІДУ з питань права та державного управління:
Балабаєва З. В. Управління регіональним розвитком: інституційноорганізаційний аспект : навч. посіб. / З. В. Балабаєва, Т. А. Берегой. – Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2009. – 222 с.
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Давтян С. Г. Автономна Республіка Крим у системі територіальної
організації влади України : навч. посіб. / С. Г. Давтян, Н. В. Піроженко, С. Є.
Саханенко ; за заг. ред. С. Є. Саханенка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 258 с.
Правознавство : навч. посіб. / [В. П. Марущак, С. О. Козуліна, К. І. Ровинська,
та ін.] ; за заг. ред. В. П. Марущака. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 250 с.
Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та
перспективи : матеріали I-ої Міжнар. наук. конф. асп. та докторантів з держ.
упр. (11 черв. 2010 р) [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 180 с.
Савков А. П. Виборчий процес в сучасній Україні: державно-управлінський
аспект : монографія / А. П. Савков. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 220 с.
Електронне наукове фахове видання «Теоретичні та прикладні питання
державотворення» за 2007–2010 рр., вип. 1–7 (http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/tppd/index.html)
Законодавчі документи з питань запобігання проявам корупції.
120. Сумський державний унiверситет [Електронний ресурс]. – Електрон.
дані та прогр. – Суми, 2002–2010. – Режим доступу: http://www.sumdu.edu.ua/ua/. –
Назва з екрану.
Гуманітарний факультет, до складу якого входить кафедра права. Подано
основні публікації (монографії, науково-дослідні роботи, конференції, публікації у
журналах).
На сайті бібліотеки розміщено бібліографічні покажчики з питань
міжнародного права та праці співробітників.
Див. також № 150, 281, 282, 289.
121. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
[ТНУ] [Электронный ресурс] : [офіц. сайт]. – Электрон. данные и прогр. –
Симферополь, 2010. – Режим доступа: http://www.crimea.edu/tnu/. – Название с
экрана.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: цивільного та трудового
права, історії та теорії держави і права, конституційного та міжнародного права,
кримінального процесу та криміналістики, кримінального права та кримінології,
господарського та екологічного права, юридична клініка.
Персональні сторінки викладачів університету та списки наукових
досліджень і праць.
Ресурси. «Видання»: «Ученые записки ТНУ. Серия Юридические науки» за
2005–2010 рр. т. 18–23, № 1–2.
Наукова бібліотека (http://abris.crimea.ua/). ЕК з 1991 по 2001 рр. та ЕК з 2002
по 2010 рр. (книги, брошури, збірники матеріалів та ін.). Картотека статей: статті з
газет, журналів, збірників. БД «Автореферати дисертацій».
122. Ужгородський національний університет [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Ужгород, 2010. – Режим доступу:
http://www.univ.uzhgorod.ua/. – Назва з екрану.
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Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: цивільного права,
конституційного права та порівняльного правознавства, господарського права,
кримінального права, теорії та історії держави і права.
Наукові підрозділи: Інститут державного управління.
«Офіційні документи»: накази, розпорядження, положення, що
регламентують діяльність університету.
123. Українська академія банківської справи Національного банку
України [Електронний ресурс] : [офіц. cайт]. – Електрон. дані та прогр. – Суми,
2010. – Режим доступу: http://www.academy.sumy.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: державно-правових дисциплін,
цивільно-правових дисциплін та банківського права, кримінально-правових
дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін.
Ресурси. Наукова бібліотека (http://www.lib.academy.sumy.ua/) Електронний
каталог (список дисциплін з питань права: історія вчень про державу і право, історія
держави і права України, історія держави та права зарубіжних країн); нові
надходження, наукові праці викладачів академії (за алфавітом прізвищ); Ебібліотека Академії (рубрики: журнали, монографії, наукові збірники, методичні
матеріали, автореферати).
Наукові видання : науково-практичний журнал «Вісник Української академії
банківської справи» за 1996–2010 рр.;
електронні версії збірників наукових праць і матеріалів конференцій: (Права
людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти :
збірник тез доповідей за матеріалами IІ Міжнародної науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених (21–22 грудня 2007 року). – Суми, 2007. –
270 с.; Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і
практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної
науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–12
грудня 2009 року). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 341 с.).
Методичні матеріали факультетів та кафедр.
«Корисні ресурси». Документи з євроінтеграції України.
124. Університет економіки та права «Крок» [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2008–2010. – Режим доступу:
http://www.krok.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії та історії держави і
права, конституційного та адміністративного права, кримінального права та
процесу, цивільно-правових відносин, міжнародного права.
Наукові публікації викладачів університету подано за напрямами діяльності
кафедр у вигляді бібліографічних списків.
125. Харківський економіко-правовий університет [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Х., 2009–2010. – Режим доступу:
http://www.hepu.edu.ua/. – Назва з екрану.
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126. Харківський національний університет внутрішніх справ [ХНУВС]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Х., 2001–2010. –
Режим доступу: http://www.univd.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для
підрозділів слідства та дізнання ХНУВС. Кафедри: криміналістики, судової
медицини та психіатрії; кримінального процесу, кримінального права і
кримінології, науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики та
розслідування злочинів.
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
ХНУВС. Кафедри: оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ,
науково-дослідна лабораторія з проблем розкриття злочинів.
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців міліції громадської безпеки
ХНУВС. Кафедри: адміністративної діяльності ОВС, адміністративного права та
процесу, тактико-спеціальної підготовки, науково-дослідна лабораторія з проблем
попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю.
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій ХНУВС.
Кафедри: адміністративного права; конституційного та міжнародного права;
криміналістики; кримінального права та кримінології; кримінального процесу;
правових основ підприємницької діяльності; теорії та історії держави і права;
трудового, екологічного та земельного права; цивільно-правових дисциплін.
Філії: Кіровоградський юридичний інститут, Херсонський юридичний
інститут.
Див. також № 210.
127. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Х., 2010]. – Режим
доступу: http://www.univer.kharkov.ua/ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура. Юридичний факультет. Кафедри: державно-правових дисциплін,
кримінально-правових дисциплін, правосуддя, цивільно-правових дисциплін,
конституційного, муніципального і міжнародного права.
Ресурси. Електронний архів університету. Наукові роботи студентів та
аспірантів юридичного факультету.
Центральна наукова бібліотека. Електронний каталог.
128. Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
[ХарРІ НАДУ] [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Х.],
2005–2010. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Кафедри: державного будівництва, державного управління та
менеджменту, зовнішньої політики і національної безпеки, права та законотворчого
процесу, публічного адміністрування та кадрової політики, регіонального
управління та місцевого самоврядування.
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Ресурси. Наукові публікації викладачів подано на сторінках кафедр
(монографії, навчально-методичні посібники, методичні розробки, статті зі
збірників та періодичних видань).
Наукова діяльність. Нормативна база з НДР.
Видавництво. Видання інституту (http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/):
збірники наукових праць : «Державне будівництво» (електронне фахове
видання за 2007–2010 рр.), «Актуальні проблеми державного управління»
(друкований фаховий збірник наукових праць за 1998–2010 рр.), «Теорія та
практика державного управління» (друкований фаховий збірник наукових праць за
2005–2010 рр.);
матеріали науково-практичних конференцій: «Актуальні проблеми розвитку
управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи»: збірник тез V студентської
науково-практичної конференції, 22 квітня 2010 р.; «Державне управління та
місцеве самоврядування: історія та сучасність»: збірник тез науково-практичної
конференції за підсумками стажування слухачів, 28 вересня 2010 р.; «Актуальні
проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи»: збірник
тез IV студентської науково-практичної конференції, 23 квітня 2009 р.; інші
видання.
Нормативні документи, що регламентують діяльність видавництва інституту.
Бібліотечний відділ. Ресурси: Електронний каталог. Нові надходження.
«Інформаційний портал ХарРІ НАДУ». База авторефератів галузі 25.00.00
(державне управління) (669 записів).
129. Хмельницький університет управління та права [ХУУП]
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [Хмельницький],
2009. – Режим доступу: http://www.univ.km.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: теорії та історії держави і
права; цивільного права та процесу; кримінального права та процесу; державного
управління та місцевого самоврядування; трудового, земельного та господарського
права та ін.
Ресурси. Нормативна база університету. Нормативна база ЄКТС (документи
МОН України, документи ХУУП).
«Наукова діяльність університету»: «Науковий часопис»; «Вісник за 2002–
2004 рр.»; «Університетські наукові записки за 2005–2007 рр.»;
наукові публікації (перелік дисертаційних досліджень, захищених науковопедагогічними працівниками Хмельницького університету управління та права
(станом на 01.06.2007 р.);
перелік монографічних видань, підручників, навчальних посібників та інших
друкованих книжкових видань, випущених науково-педагогічними працівниками
Хмельницького університету управління та права;
перелік наукових статей у періодичних наукових виданнях, опублікованих
науково-педагогічними працівниками Хмельницького університету управління та
права (станом на 01.06.2007 р.);
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перелік законопроектів, розроблених у Хмельницькому університеті
управління та права і внесених як законодавча ініціатива до Верховної Ради України
за 2002–2007 рр.
130. Черкаський
національний
університет
імені
Богдана
Хмельницького [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. –
Черкаси, 2006–2010. – Режим доступу: http://www.cdu.edu.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Навчально-науковий інститут економіки і права (http://economlaw.cdu.edu.ua). Кафедри: публічного права, публічного права та ІВ, теорії та історії
держави і права.
Ресурси. Наукова бібліотека: електронний каталог; бюлетень нових
надходжень: юридичні науки (проанотовано монографії, навчальні посібники,
збірники наукових праць). «Вісник Черкаського університету».
131. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Чернівці, 1999–
2010. – Режим доступу: http://www.chnu.cv.ua/. – Назва з екрану.
Cтруктура.
Юридичний
факультет.
Кафедри:
конституційного,
адміністративного та фінансового права; кримінального права і криміналістики;
міжнародного права; правосуддя; теорії та історії держави і права; цивільного
права.
Нормативні документи, що регламентують діяльність університету.
132. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
[Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Миколаїв, [2008–
2010]. – Режим доступу: http://www.kma.mk.ua/. – Назва з екрану.
Структура. Юридичний факультет. Кафедри: конституційного та
адміністративного права і процесу; історії та теорії держави і права; цивільного та
кримінального права і процесу.

ІІI. Недержавні організації
133. Інститут громадянського суспільства [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Електрон. дані та прогр. – К., 2009–2010. – Режим доступу:
http://www.csi.org.ua. – Назва з екрану.
Ресурси. Бібліотека видань: монографії, брошури, звіти та результати
досліджень з питань конституційного права, територіального устрою регіонів,
місцевого самоврядування («Реформування територіального устрою та місцевого
самоврядування в Україні: проекти нормативно-правових актів»); сімейного;
земельного права (приватизація, оренда землі та ін.); судової системи та судоустрою
(«Путівник по судовій системі: судова система України у запитаннях та
відповідях» (К., 2007)); «Вісник Інституту громадянського суспільства» (2009, №
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22), який висвітлює законодавчі акти, короткі огляди, експрес-аналіз та експертні
оцінки законів щодо місцевого самоврядування.
«Адміністративно-територіальний устрій. Законодавче забезпечення в
Україні».
«Статті (публікації та дослідження)» з питань регіонального розвитку та ін.
«Голос громадянина. Законопроекти на обговорення».
Проект інституту: «Моніторинг нормативно-правових актів, ухвалених
центральними органами державної влади та оприлюднених на їх офіційних вебпредставництвах (сайтах) в мережі Інтернет, а також проектів нормативно-правових
актів».
134. Інститут законодавчих передбачень та правових експертиз
[Електронний ресурс] : офіц. сайт. – Електрон. дані та прогр. – К., 2010. – Режим
доступу: http://www.kostytsky.com.ua/. – Назва з екрану.
«Наукові праці»: монографії, навчальні посібники, підручники, науковометодичні розробки, законодавчі збірники та брошури керівника Інституту
Костицького Василя Васильовича. Тематика: законодавство з питань
навколишнього середовища, охорони здоров’я, податкової та конституційної
реформи та ін.
Журнал «Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)». Бібліотека
журналу подає видання інституту.
135. Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Електрон. дані та прогр. – [К.], 2003–2010. – Режим доступу:
http://www.parliament.org.ua/. – Назва з екрану.
Ресурси. Експертні матеріали.
«Державне будівництво та самоврядування». Аналіз законів України,
прийнятих Верховною Радою України шостого скликання протягом липня 2010 р.
«Видання»: монографії («Виборче законодавство: Українська практика,
міжнародний доступ та шляхи реформування», «Місцеві вибори в Україні:
проблеми правового регулювання»), брошури, збірники документів з питань
виборчого законодавства, свободи слова, місцевих виборів, політичної освіти.
Часопис «Парламент» (2001–2010 рр.). Висвітлено документи щодо виборів,
місцевого самоврядування, конституційної реформи та парламентаризму в Україні
та за її межами.
«Євро бюлетень» за 2004 р. №1–9.
136. Права людини в Україні [Електронний ресурс] : Інформ. портал
Харківської правозахисної групи. – Електрон. дані та прогр. – Х., 1999–2010. –
Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php. – Назва з екрану.
«Видання ХПГ»: історія правозахисного руху та політичних репресій
(мемуари, публіцистика, персоналії окремих діячів); спеціальні випуски
інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права людини», присвячені свободі слова,
свободі висловлювань, свободі мирних зібрань в Україні та ін.; окремі видання
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(«Право на доступ до інформації: теорія та практика», «Дотримання
економічних, соціальних та культурних прав в Україні»).
Онлайн-бібліотека (http://library.khpg.org/): документи (ООН, Ради Європи,
ОБСЄ та Європейського Суду з прав людини. Рішення щодо України);
книги; статті з кримінального кодексу України;
періодика («З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» (2009, № 1); «Права людини в
Україні»: інформ.-аналіт. бюл. – 1993–1998. – № 1–21; 1999–2006. – спец. вип.);
дослідження за розділами: конституція і права людини (Речицький В В. Права
людини. Модель для нової Конституції України. – Х., 2009), запобігання катуванням
та жорстокому поводженню, право на життя, право на свободу та особисту
недоторканність, право на справедливий суд, право на приватність, доступ до
інформації, свобода вираження поглядів, свобода мирних зібрань, свобода
пересування, запобігання дискримінації («Рекомендації ООН щодо боротьби з
дискримінацією в Україні» (Х., 2008)); права осіб, що позбавлені волі, соціальні та
економічні права, філософія прав людини, права людини в армії, громадянське
суспільство, міжнародні механізми захисту прав людини та ін.;
правові коментарі; судова практика.
137. Програма сприяння Парламенту України II [ПСП II] [Електронний
ресурс] : Програма розвитку законотворчої політики / USAID (Агентство США з
міжнар. розвитку) Від Американського народу. – Електрон. дані та прогр. – [Б. м., б.
р.]. – Режим доступу: http://www.pdp.org.ua/. – Назва з екрану.
Бібліотека. «Матеріали та публікації видані ПСП та ПСП II»:
структура державної влади (станом на 02.04.2010 р.);
законодавство (чинні закони і підзаконні акти, проекти законів та підзаконних
актів, довідкові та методичні матеріали, закони, підзаконні акти інших країн);
аналітика (статті, аналітичні огляди про парламент, державу та
законодавство); посібники (монографії, брошури з питань законотворчості,
парламентаризму та правової діяльності депутатів Верховної Ради): Лінецький С. В.,
Крижанівський В. П. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради
України. – К., 2009. – Ч. 1–2.; Законотворчість: Основні аспекти законодавчого
процесу / заг. ред. і упоряд.: Л. О. Нечипоренко, В. П. Крижанівського. – К., 2006. –
та ін.
«Матеріали видані за сприяння ПСП та ПСП II»: інформація інших органів
влади та організацій у співпраці з «Програмою сприяння Парламенту України II»
(книги, інформаційно-аналітичні матеріали, матеріали круглих столів та ін.).
138. Українська асоціація прокурорів [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – К., 2008–2010. – Режим доступу: http://www.uap.org.ua/. –
Назва з екрану.
Ресурси. Статут. Проект Кодексу професійної етики та поведінки прокурора.
Проекти Асоціації (Програма Ради Європи та Європейської конвенції
«Сприяння культурі прав людини» 2007–2008 рр., Проект Ради Європи та
Української асоціації прокурорів «Боротьба з проявами жорстокого поводження і
безкарністю» 2009–2010 рр.).
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Журнал «Радник юстиції» за 2005–2010 рр.
Норми відповідальності.
139. Центр громадської адвокатури [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. –
Електрон. дані та прогр. – Л., 2009–2010. – Режим доступу: http://www.cga.in.ua/. –
Назва з екрану.
Ресурси. Документи. «Звіт про діяльність Центру громадської адвокатури»
(2010 р.), де розкрито всі заходи, проекти організації щодо правової, просвітницької
діяльності в сфері адвокатури та захисту прав людини.
«Бібліотека видань ЦГА». Інформаційно-правові та дослідницькі видання
(буклети, монографії, посібники, звіти, результати громадських досліджень та ін.) з
питань вдосконалення районних судів, правової допомоги громадських приймалень
у конфлікті з органами влади, доступ молоді до інформації про молодіжні програми
та їх фінансування із державного та місцевих бюджетів.
«Проекти завершені». «Вдосконалення діяльності прокуратури України шлях
до реформування кримінальної юстиції»: інформ.–аналіт. огляди (2009, №1–5).
Висвітлюють наукові матеріали, позиції, коментарі, дослідження щодо ролі
прокуратури та напрямів реформування.
140. Центр полiтико-правових реформ [Електронний ресурс] : [офіц. сайт].
– Електрон. дані та прогр. – [К.], 2004–2010. – Режим доступу: www.pravo.org.ua. –
Назва з екрану.
Ресурси. Монографії, брошури з питань:
політичної реформи та конституційного права (Реформа публічної
адміністрації в Україні: проекти концепції та законів / упоряд.: І. Коліушко, В.
Тимощук. – К., 2005);
адміністративної реформи та адміністративного права (Адміністративна
юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд.: І. Б. Коліушко,
Р. О. Куйбіда. – К., 2003);
інформаційного права (Доступ до інформації та електронне урядування /
авт.-упоряд.: М. С. Демкова, М. В. Фігель. – К., 2004);
фінансового права, цивільних правовідносин, судової реформи та судового
права (Шишкін В. І., Куйбіда Р. О. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні.
– К., 2003);
прав людини, європейської інтеграції та європейського права.
«Актуально». Статті, монографії з питань адміністративної реформи,
конституційної реформи та ін. актуальних питань, Концепція реформування
публічної адміністрації в Україні, проект Закону про доступ до публічної
інформації.
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IV. Законодавчі бази даних
141. «Ліга: Закон Еліт» [Електронний ресурс] : [офіц. сайт] / Інформ.–аналіт.
центр «Ліга». – К., 1991–2010. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/. – Назва з
екрану.
На 30 липня 2010 р. база даних містить 781 732 текстів документів, з них –
386 353 нормативних. Загальний обсяг ресурсу «Загальне законодавство» – 292 589
документів.
Актуалізація систем ЛІГА: ЗАКОН здійснюється за допомогою вбудованих
автоматичних механізмів оновлення та контролю цілісності баз даних.
Способи оновлення інформації в системах ЛІГА: ЗАКОН:
- щоденно через Інтернет (HTTP-сервер оновлень систем ЛІГА: ЗАКОН);
- 1, 2 и 4 рази на місяць на компакт-диску кур'єрською поштою.
Системи ЛІГА: ЗАКОН – комплекс баз даних сучасного законодавства
України, що включають наступні інформаційні ресурси:
Загальне законодавство – нормативно-правові акти вищих та центральних
органів законодавчої та виконавчої влади України всіх рівнів, міжнародні
документи та документи часів радянського періоду.
Регіональне законодавство – нормативно-правові акти, видані на
регіональному рівні із представленням документів АР Крим та всіх областей
України.
Столичне законодавство – нормативно-правові акти місцевої влади м.
Києва.
Судова практика – узагальнюючи матеріали судової практики та окремі
індивідуальні рішення вищих інстанцій судової системи (Верховний Суд, Вищий
господарський Суд, Конституційний Суд, Пленум Верховного Суду України та ін.).
Судові прецеденти – добірки матеріалів судової практики у динаміці історії
їх розгляду у судових інстанціях всіх рівнів.
Ситуації для бізнесу – ресурс, що створено для аналітичної роботи з
матеріалами, потреба в яких виникає в практиці найчастіше. До ресурсу
добираються документи, яких спеціаліст потребує найбільше. Результатом пошуку,
тобто відповіддю на запит, є конкретні правові норми.
Ситуації для бухгалтера – дає змогу вести аналітичну роботу виключно з
профільними бухгалтерськими документами. Основними інформаційними
одиницями в ресурсі є питання бухгалтерського обліку, оподаткування, а також
окремі питання господарського права в сфері інтересів бухгалтерської аудиторії.
Коментовані кодекси – унікальний ресурс, що надає в електронному вигляді
науково-практичні постатейні коментарі провідних спеціалістів у галузі права до
кодексів.
Консультації – аналітичні матеріали провідних спеціалістів у галузі
бухгалтерського обліку та оподаткування, аудиторських фірм та незалежних
експертів, підготовлені спеціально для систем ЛІГА: ЗАКОН, окремі матеріали та
анонси періодичної преси бухгалтерського напряму.
Форми та бланки – звітні документи різних типів та видів форм.
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Моніторинг законодавства – щоденний короткий огляд найбільш знакових і
цікавих нормативних актів.
Проводки – систематизовані добірки даних з відбиття господарських
операцій у бухгалтерському обліку. Проста та зрозуміла логіка подачі інформації
дозволяє не тільки швидко знайти необхідні кореспонденції рахунків, але й
перевірити правильність своїх дій.
Енциклопедія бухгалтера – ресурс, де зрозумілою мовою викладаються
«одвічні» бухгалтерські теми та наводяться коментарі до них.
Путівник бухгалтера – подає законодавчі акти за бухгалтерською
тематикою: праця і заробітна плата, податки, збори, внески, платежі та ін.
База податкових знань – ресурс, в якому у формі запитань-відповідей
представлена офіційна позиція Державної податкової адміністрації України в усіх
напрямах законодавства, що діє в області оподаткування.
База помилок та спірних бухгалтерських ситуацій – реальна допомога
фахівцям бухгалтерських служб та аудиторам при вирішенні нестандартних і
спірних ситуацій, що виникають у їхній практичній діяльності.
Банкротство та ліквідація підприємств – відповідні об’яви, надруковані у
періодичних офіційних виданнях.
Законопроекти та коментарі – містить проекти законів та постанов
Верховної Ради України з коментарями аналітиків та надає можливість
відслідковування хронології їх руху у ВРУ.
Влада України – відомості щодо реквізитів та історії усіх діючих та не
діючих вищих, центральних та регіональних органах влади України.
Термінологічний словник – містить посилання на нормативний документ з
відповідним терміном. У словнику містяться терміни як латиницею так і
кирилицею.
Історія української Конституції – унікальна добірка історичних матеріалів,
що відбивають процес становлення державності в нашій країні, починаючи з часів
Богдана Хмельницького і до сьогодні.
Закон Божий – ресурс надає можливість ознайомитися з вічними законами
буття, які залишаються незмінними з часом. Наведені основоположні закони всіх
основних релігійних традицій (Біблія, Коран, Дхаммапада, Тора та ін.).
ЮРИСТ&ЗАКОН – щотижневе електронне видання, професійний помічник
юристів усіх рівнів і напрямів діяльності у питаннях практичного застосування
права в діловому житті.
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН – електронний аналітичний щотижневик для
бухгалтера, фінансиста, аудитора. Видання містить багато найважливішої –
аналітичної та консультаційної – інформації з усіх сфер цього напрямку.
ВІДОМОСТІ керівника – щоденне видання для керівників компаній та
менеджерів вищої ланки, яким необхідні навички та оперативні підказки в області
контролю за процесами керування своїми підприємствами, а також підлеглими, які
й становлять основу команд, що приносять успіх.
ВІДОМОСТІ юриста – щоденне видання для юристів, яке розповість про
головну подію дня сьогоднішнього, допоможе зорієнтуватися не тільки у новинках
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законодавства, а й в інформаційних ресурсах системи, що мають зацікавити всіх,
хто пов'язаний з юриспруденцією.
ВІДОМОСТІ бухгалтера – щоденне видання для бухгалтерів, що являє
собою різноманітний комплекс практичної інформації з усіх ключових моментів
бухгалтерської діяльності.
Додаткові інформаційні можливості:
Редакції документів – дають змогу відстежити історію розвитку кожного
зміненого фрагмента кожного нормативного документа, а також проаналізувати,
чим кожна наступна редакція відрізняється від попередньої.
Інформаційна картка для кожного документа – містить наступну
інформацію: реквізити, статус, дати набуття чинності, втрати чинності, джерела
офіційного опублікування, перелік посилань на цей документ з інших документів
системи (нормативних документів, консультацій, судової практики тощо), перелік
документів на які посилається даний документ та ін.
Функціональні можливості:
• Зворотні зв’язки – унікальна інформаційна можливість, яка дозволяє у
процесі роботи з документами отримувати документи всіх типів, які безпосередньо
пов'язані з кожним окремим фрагментом тексту. Таким чином, створено системне
«павутиння» взаємозв'язків між окремими фрагментами документів різних типів:
нормативних актів, консультацій, типових договорів, законопроектів тощо.
• Багатоваріантний пошук – дає змогу знайти необхідний Вам документ
різними способами:
- за реквізитами документа та будь-яким їх поєднанням;
- за категоріями (унікальна можливість систем ЛІГА:ЗАКОН, що сприяє
оптимізації результатів пошуку документів за віднесенням їх до різних категорій
важливості документів – нормативні, розпорядчі, індивідуальні та ін.);
- за словами із назви;
- за контекстом (дозволяє миттєво знаходити ті місця в текстах, де
зустрічаються необхідні слова та словосполучення);
- за динамічним навігатором (надає можливість пошуку документів за
впорядкованим ієрархічним деревом, побудованим з використанням багатьох
реквізитів, визначених окремо для нормативних документів і різних інформаційних
ресурсів);
- за ключовими словами;
- за спеціалізованим ієрархічним класифікатором;
- за каталогами офіційних опублікувань і опублікувань у періодиці;
- за термінологічним словником.
• Автоматичний перекладач (вбудований у системи) – надає можливість
отримати текст будь-якого документа російською чи англійською мовою.
• Закладки – механізм, який дозволяє робити власні «помітки» на полях
найбільш важливих документів (прямо у системі!) і за необхідності швидко до них
звертатися.
• Референт – вчасно сповістить про появу в системі довгоочікуваного
документа, нагадає про найважливіші моменти особистого робочого графіка.
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• Портфелі – спеціальний сервіс, призначений для створення власних
тематичних добірок документів користувачами системи. У Портфелі можна
зберігати як документи, що містяться безпосередньо у системі, так і зовнішні файли,
створені у Word'і, Excel'і, PowerPoint'і тощо.
Доступ до on-line ресурсу (http://search.ligazakon.ua/) платний.
У НБУВ (читальний зал ВДБО) доступ до БД «Ліга: Закон: Elit» –
безкоштовний.
142. Правові системи НаУ («Нормативні акти України») [Електронний
ресурс] : законодавство / ЗАТ «Інформтехнологія». – [К., 1996–2010]. – Режим
доступу: http://www.nau.kiev.ua/. – Назва з екрану.
Нормативно-правові документи, документи органів місцевої влади, нові
надходження до бази даних, зміни, судову практику, нормативно-довідкові таблиці,
бланки звітності та типові документи, а також словник законодавчих термінів.
Тематичні бази даних: міжнародне право, митне законодавство, пенсійне
забезпечення, податкове законодавство, законодавство з питань бухгалтерського
обліку тощо.
«Законодавство України» див. також офіц. веб-сайт Верховної Ради
України, № 1.

V. Електронні юридичні бібліотеки
143. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.
данные и прогр. – К., 2003–2010. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/. –
Название с экрана.
«Юридична Електронна бібліотека наукової літератури» містить
бібліографічну інформацію з правових наук за галузями права: конституційне
право; конституційне право зарубіжних країн; нормативно-правові коментарі,
кодекси та закони з конституційного права. Кожний з них подає бібліографічні
списки літератури за відповідними темами. Тематичний розділ з конституційного
права містить бібліографічну інформацію за темами: права та свободи людини й
громадянина; державна влада; судова система; виборче право; громадянство;
конституційне правосуддя.
144. Правознавець [Електронний ресурс] : електрон. б-ка юрид. л-ри. –
Електрон. дані та прогр. – [Б. м.], 2007–2010. – Режим доступу:
http://pravoznavec.com.ua/. – Назва з екрану.
Подано широкий спектр електронних версій юридичної літератури за
тематичними рубриками: адміністративне право, господарське право, загальна
теорія держави і права, історія держави і права, конституційне право, римське право
(вступ до приватного права), цивільне, трудове, кримінальне право та ін.
Алфавітний покажчик за авторами книг, підручників, посібників.
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«Періодика» включає статті з журналів «Право України» (1999–2004 рр.) та
«Юридичний вісник України» за 2006 р.
145. Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Електрон. дані та прогр.
– [Б. м., 2010]. – Режим доступу: http://pravo.biz.ua/. – Назва з екрану.
Правова література (книги, брошури, підручники, посібники, лекції та ін.) за
окремими тематичними розділами: адміністративне право, теорія держави і права,
римське приватне право, конституційне право України, конституційне право
зарубіжних країн, історія держави і права України, історія держави і права
зарубіжних країн, трудове право, кримінальне право, міжнародне приватне право
тощо.

VI. Бібліографічні посібники з права та юридичних наук
VI.1. Загальні питання
146. Бібліографія праць викладачів Київського університету права НАН
України : 1996–2010 рр. [Електронний ресурс] / Київ. ун-т права НАН України. –
К., 2005 – 2010. – Режим доступу: http://www.kul.kiev.ua/bibl.html. – Назва з екрану.
Частково подано доступ до повних текстів підручників, посібників,
монографій, енциклопедій та ін., виданих за 1996–2010 рр.
Див. також № 101.
147. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної
академії наук України [Електронний ресурс] : 1998–2003 рр. : бібліогр. покажч. /
НАН України, НБУВ ; вид. підгот. : В. Ю. Омельчук [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас
(голова),
О. С.
Онищенко
[та
ін.].
–
К.,
2003.
–
756
с.
http://www.nbuv.gov.ua/books/2003/03kifanu/ukazat.html. – Назва з екрану.
Видання містить бібліографічні відомості про монографії, брошури, збірники
наукових праць, навчальні посібники, довідкові видання, словники, бібліографічні
покажчики, автореферати дисертацій, підготовлені і видані установами Секції
суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України у 1998–2003
роках. Матеріал розташовано за розділами, кожний з яких присвячено відповідному
відділенню НАНУ. У межах розділу – за назвою певної академічної установи
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького, Інститут економіко-правових досліджень НАН України та ін.).
В кінці кожного розділу бібліографічні описи авторефератів докторських і
кандидатських дисертацій подано за хронологією.
Див. також № 70, 148.
148. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної
академії наук України [Електронний ресурс] : 2003–2008 рр. : бібліогр. покажч. /
НАН України, НБУВ ; вид. підгот. : В. Ю. Омельчук, Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич
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[та ін.] ; редкол.: В. М. Литвин (голова), О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2008. – 568 с. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2008/08ovjssg.pdf. – Назва з екрану.
Див. також № 70, 147.

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

149. Віртуальний світ права [Електронний ресурс] : вебліогр. покажч.
Вип. 1. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. Проців. – Т., 2005. – Режим
доступу: http://www.library.te.ua/new_lib/vidania/index.php. – Назва з екрану.
150. Друковані праці співробітників Сумського державного університету
за 2008 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Сум. держ. ун-т, б-ка,
інформ.–бібліогр. від. ; уклад. І. Є. Булига. – Суми, 2009. – 436 с. – Режим доступу:
http://library.sumdu.edu.ua/data/druk_ssu_2008.doc. – Назва з екрану.
Подано праці кафедри права. – С. 34–38.
Див. також № 281–282, 289.
151. Информационные технологии в праве [Электронный ресурс] : [список
лит.] / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Н. Д.
Жаботинская. – Донецк, 2003. – 25 c. – 331 назва. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
152. Колесніченко А. Бібліографічні покажчики: огляд електронних
ресурсів [Електронний ресурс] / А. Колесніченко // Україна : події, факти,
коментарі. – 2008. – № 4. – С. 94–99. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Ukraine/2008/ukr04.pdf. – Назва з екрану.
153. Колесніченко А. М. Електронні довідково–бібліографічні ресурси з
історії та права [Електронний ресурс] / А. М. Колесніченко // Україна : події,
факти, коментарі. – 2009. – № 14. – С. 66–69. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Ukraine/2009/ukr14.pdf. – Назва з екрану.
154. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Миколаїв. обл. універс.
наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; cклад.: А. Вінницька, Т. Петруня, Є. Руденко. –
Миколаїв, 2009. – 42 с. – 250 назв. – Режим доступу :
http://www.reglibrary.mk.ua/vidavnictvo.phtml. – Назва з екрану.
Покажчик складається з роділів: нормативно-правові документи, правова
культура в розбудові правової держави, правова освіта та правове виховання
населення – шлях до правової культури суспільства, професійна правова культура.
Відображено закони, постанови КМ України, програми правової освіти,
книги, статті з журналів та інформаційні ресурси мережі Інтернет за 1999–2009 рр.
155. Публікації кафедри галузевих наук НаУКМА : 2003–2006 рр.
[Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», ф-т прав. наук, каф.
галуз.
наук.
–
К.,
[2007].
–
8
с.
–
Режим
доступу:
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/galuz_pr/pub/index.php. – Назва з екрану.
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156. Публікації кафедри державно-правових наук НаУКМА : 2003–2006
рр. [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», ф-т прав. наук,
каф. держ.-прав. наук. – К., [2007]. – 8 с. – Режим доступу:
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/govern_pr/pub/index.php. – Назва з
екрану.
157. Публікації кафедри загально-правових наук НаУКМА : 2003–2006
рр. [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», ф-т прав. наук,
каф. заг.-прав. наук. – К., [2007]. – 6 с. – Режим доступу:
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/common_pr/pub/index.php. – Назва з
екрану.
Див. також № 115, 155–156.
VI.2. Історія держави і права
158. Від Конституції Пилипа Орлика – до Конституції незалежної
України [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / Хмельниц. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Л. Марцонь. – Хмельницький, 2006. – 28 с. –
141 назва. – Режим доступу: http://ounb.km.ua/rec/vidanya/pr8.doc. – Назва з екрану.
Див. також № 161–162, 303, 304.
159. Журнал «Життя і право»: 1928–1939 : сист. покажч. змісту
[Електронний ресурс] / Наук. т-во ім. Шевченка, коміс. бібліогр. і книгозн. ; авт.уклад. М. Петрів ; бібліогр. ред. Л. Ільницька. – Л., 1995. – 41 с. – 344 назв. – (Серія
1. Бібліографія ; т. 5). – Режим доступу: http://www.petriv.com.ua/ua/files/life/life.pdf.
– Назва з екрану.
160. История государства и права [Электронный ресурс] : (письм. справка) /
М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н.
Черных. – Донецк, 2003. – 29 с. – 328 назв. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
161. Конституція Пилипа Орлика [Електронний ресурс] : бібліогр. список /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верх. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 88 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/chitach/10_Orlik.html. – Назва з екрану.
Див. також № 158, 162, 303–304.
162. Конституція, яка випередила час (до 300-річчя Конституції Пилипа
Орлика) [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка
ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань економіки і права ; підгот. Н. В.
Березюк.
–
Вінниця,
2010.
–
180
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2010/Orlik_konst.html. – Назва з екрану.
Див. також № 158, 161, 303–304.
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163. IV Універсал Української Центральної Ради (до 90-річчя
проголошення незалежності УНР) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2007. – 51 назва. – Режим доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/universal.html. – Назва з екрану.
Законодавчі і нормативні документи, книги та статті за 1967–2007 рр. за
фондами Бібліотеки Верховної Ради України та Національної Парламентської
бібліотеки України.
Див. також № 192, 200, 210, 271, 273.
VI.3. Державне (конституційне) право України
164. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 135 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/Verh_Rada_10.html. – Назва з екрану.
165. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка
України.
–
К.,
2009.
–
68
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/Verh_Rada_09.html. – Назва з екрану.
Нормативні доркументи станом на 25.06.09. Статті з журналів та газет за 2009
р.
166. Вибори. Референдуми. Плебісцити. Виборчі кампанії [Електронний
ресурс] : реком. список л-ри / Запоріз. держ. інж. акад., б-ка ; упоряд. Г. Л.
Журибіда. – Запоріжжя, 2006. – 6 с. – 36 назв. – Режим доступу:
http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=49. – Назва з екрану.
Див. також розділ «Конституційне право зарубіжних країн».
167. Вибори Президента України 17 січня 2010 року [Електронний ресурс]
: [бібліографія] / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України.
–
К.,
2009.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/vibor_pr_10.html. – Назва з екрану.
Матеріали, присвячені виборам Президента України 17 січня 2010 року.
Наведено нормативні документи (закони України), офіційні матеріали Центральної
виборчої комісії, передвиборні програми кандидатів на пост Президента України.
Вибірково можливість доступу до повних текстів.
168. Виборчий кодекс України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 206 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_viborch_kodeks.html. – Назва з екрану.
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Нормативні і законодавчі документи України і Російської Федерації станом
на 30.04.09. Книги, брошури, статті з журналів, газет та збірників за 1994–2009 рр.
169. Внесення змін до Конституції України [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 147 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_konstituz.html. – Назва з екрану.
Нормативні і законодавчі документи України станом на 12.04.09: Конституція
України, указ Президента України, постанова Верховної Ради України.
Книги, брошури, статті з журналів, газет та збірників за 2002–2009 рр.
170. Всеукраїнський референдум [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 79 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_ukr_referendum.html. – Назва з екрану.
Нормативні і законодавчі документи України станом на 01.07.10: закони
України, указ Президента України, постанова Кабінету Міністрів України, рішення
Конституційного Суду України.
Книги, брошури, статті з журналів, газет, збірників за 1994–2010 рр.
171. Громадянство України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України.
–
К.,
2010.
–
77
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_gromadjan.html
Нормативно-правові та законодавчі документи України, Росії та інших
зарубіжних країн станом на 26.10.2010 р.
Книги, брошури, статті з журналів та збірників за 1996–2010 рр.
172. Декларація про державний суверенітет України: витоки,
сьогодення: [Електронний ресурс] : реком. бібліогр. список / Вінниц. обл. універс.
наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. дов.-бібліогр. та інформ. обслуговування ;
підгот. Т. С. Продан. – Вінниця, 2010. – 200 назв. – Режим доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2010/Deklaratsia.html. – Назва з екрану.
Розділи: «Суверенітет держави : визначення поняття», «Від Руської правди до
Декларації про державний суверенітет України», «Україна – суверенна та незалежна
держава», «Є така держава – Україна».
Відображено законодавчі докумени, книги, статті з журналів, газет, збірників
та сайти Інтернет ресурсів за 1990–2009 рр.
173. Державна мова України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 179 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_derzsh_mova.html. – Назва з екрану.
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174. Державний Герб України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 49 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_gerb.html. – Назва з екрану.
Нормативно-правові та законодавчі документи України станом на 01.10.09.
Книги, брошури, статті з журналів та збірників за 1992–2009 рр.
175. Державний Гімн України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 53 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_gimn.html. – Назва з екрану.
176. Державний кордон України (щодо закріплення правового статусу та
режиму прилеглої зони України) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 122 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_kordon.html. – Назва з екрану.
177. Державний Прапор України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 28 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_prapor.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи України станом на 01.10.09.
Книги, брошури, статті з журналів, газет та збірників за 1996–2009 рр.
178. Державність, вимріяна поколіннями [Електронний ресурс] : пресдайджест / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, від. інформ.-бібл. роботи ; уклад.:
О. А. Канюка, М. Ю. Сверлович. – Ужгород, 2006. – 6 с. – Режим доступу:
http://www.biblioteka.uz.ua/public/public.htm. – Назва з екрану.
179. Добко Т. Конституційно-правовий статус коаліції депутатських
фракцій Верховної Ради України та парламентів зарубіжних країн
[Електронний ресурс] : бібліографія (1999–2007 рр.) / Т. Добко, Н. Моісеєнко,
В. Радченко // Україна : події, факти, коментарі. – 2008. – № 1. – С. 82–87. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Ukraine/2008/ukr01.pdf. – Назва з екрану.
180. Добко Т. В. Національна безпека України [Електронний ресурс] /
Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – 2009. – № 1. – С.
64–83. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Siaz/Ukraine/2009/ukr01.pdf. – Назва
з екрану.
181. Забезпечення доступу до публічної інформації [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібліот. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 86 назв. – Режим доступу:
78

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_dostup_informaz.html. – Назва з
екрану.
Нормативні документи про ратифікацію угод між деякими країнами та
Україною в галузі таємної інформації станом на 9 листопада 2010 р.
Статті з журналів та газет про державну таємницю, захист інформації з
обмеженим доступом та ін. за 2002–2010 рр.
182. Законотворча робота українського парламенту в галузі
верховенства права та демократії [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інфор. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. бка
України.
–
К.,
2010.
–
99
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/chitach/10_verch_prava.html. – Назва з
екрану.
183. Засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 163 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_zasadi_politik.html. – Назва з екрану.
Законодавчі акти з питань місцевого самоврядування, економічної безпеки
держави, соціального захисту населення, судоустрій та ін.
Статті з журналів та збірників з питань концептуальних підходів до
реформування влади, державного управління, актуальних проблем зовнішньої
політики, економіки, соціального захисту населення та євроінтеграції за 2007–2010
рр. станом на 11 червня 2010 р.
184. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 91 назва. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_KMU.html. – Назва з екрану.
185. Комітети і комісії Верховної Ради України [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 69 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/komitet_10.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи станом на 29.06.10. Статті з газет за
2010 р.
186. Комітети і комісії Верховної Ради України [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 106 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/komitet_09.html. – Назва з екрану.
Законодавчі документи (постанови Верховної Ради України) станом на
25.06.09. Статті з журналів та газет за 2009 р.
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187. Конституція – шлях до утворення української державності
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до кн. вист. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України. – К., 2006. – 388 назв. – Режим
доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/konstituz10.html. – Назва з екрану.
Розділи: Конституція України. Офіційні матеріали; Виступи перших осіб
держави; Історія Конституції України; Конституція України – основа подальшого
розвитку законодавства; Конституційна реформа; Конституційне право України.
Розділ «Виступи перших осіб держави» розподіляється за підрозділами:
Президент України Кравчук Л. М. (1991–1994 рр.), Президент України Ющенко
В. А. (2005 р. – ), Президент України Кучма Л. Д. (1994–2005 рр.), Голова Верховної
Ради України Мороз О. О. (1994–1998 рр.), Голова Верховної Ради України
Ткаченко О. М. (1998–2000 рр.), Голова Верховної Ради України Плющ І. С. (2000–
2002 рр.), Голова Верховної Ради України Литвин В. М. (2002–2006 рр.).
Книги, збірники, статті з журналів та газет за 1992–2006 рр.
Див. також № 296–301, 306, 310– 31.1.
188. Конституція незалежної України: шляхи реалізації та реформування
[Електронний ресурс] : (реком. бібліогр. покажч.) / Херсон. обл. універс. наук. б-ка
ім. О. Гончара ; уклад. Т. С. Федько. – Херсон, 2007. – 238 назв. – Режим доступу:
http://www.lib.kherson.ua/ukr-konst.htm. – Назва з екрану.
Розділи: 1. Конституція суверенної України та її розвиток; 2. Основи
суспільного та державного ладу; 3. Основні права та свободи людини; 4. Виборча
система; 5. Органи законодавчої влади в Україні; 6. Конституційна реформа в
Україні.
Книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами за
2005–2007 рр.
Довідково-допоміжний апарат: іменний покажчик.
189. Молода українська держава (до 15-річчя від дня незалежності
України) [Електронний ресурс] : [список л-ри] / Харк. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. А. В. Бакаєва. – Х., 2006. – Режим доступу: http://www.library.kharkov.ua/. –
Назва з екрану.
Законодавчі матеріали, промови та виступи Президента України, Постанови
Верховної Ради УРСР: «Про День проголошення незалежності України» (16 лип.
1990 р.) та «Акт проголошення незалежності України» (24 серп. 1991 р.).
Книги, журнальні та газетні статті за 1991–2006 рр.
190. Національно-культурні автономії національних меншин України
[Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007. – 116 назв. –
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/07_naz_menshin.html. –
Назва з екрану.
Законодавчі та нормативно-правові документи України та Ради Європи
станом на 02.03.07 р.
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Бібліографічні відомості про монографії, матеріали наукових конференцій,
статті зі збірників наукових праць та журналів про правове становище національних
меншин, конституційно-правовий захист національних меншин, культурно-освітні
процеси в національних меншинах незалежної України за 1994–2006 рр.
191. Права людини в Україні: історія і сучасність [Електронний ресурс] :
(до 60-річчя підписання Європейської конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року): бібліогр. покажч. до кн. вист. / Від. інформ.бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка
України.
–
К.,
2010.
–
236
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/europ_conven_60.html. – Назва з екрану.
Монографії, матеріали наукових конференцій, статті зі збірників наукових
праць, журналів та газет про права людини та їх захист за 1995–2010 рр.
Розділи: Видання нормативного характеру (законодавство України про
ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, правове застосування в Україні
тощо станом на 22.10.10 р.); Європейська конвенція про захист прав людини та
основоположних свобод: український вимір; Національна практика імплементації
положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод до законодавства України; Історичні витоки захисту прав людини в Україні;
Права людини в Україні (доповіді правозахисних організацій, статті по сучасному
захисту прав людини); Застосування європейських норм з прав людини
(закордонний досвід).
192. Права та свободи людини і громадянина [Електронний ресурс] : до
60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини :
бібліогр. покажч. л-ри / Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича ; підгот.
Л. Г. Пилипенко. – Житомир, 2008. – 14 с. – 158 назв. – Режим доступу:
http://www.lib.zt.ua/bibliog_listss.html. – Назва з екрану.
Відображено законодавчі акти України та міжнародні правові документи,
книги, статті з журналів та збірників за 1998–2008 рр.
Розділи : Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в
Україні; Міжнародна система захисту та забезпечення прав людини; Стан
дотримання та захисту прав і свобод в Україні.
Див. також розділи «Історія держави і права» та «Міжнародне право».
193. Парламентська більшість і парламентська опозиція [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов.
Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/oposit_10.html. – Назва з екрану.
Статті з газет та журналів за 2010 р. станом на 29.06.2010 р.
194. Парламентська більшість і парламентська опозиція [Електронний
ресурс] : список л-ри / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 60 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/oposit_09.html. – Назва з екрану.
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195. Права человека [Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. –
Донецк,
2004.
–
21
с.
–
210
назв.
–
Режим
доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
Див. також розділ «Міжнароде право».
196. Прапорові барви України [Електронний ресурс] : реком. список л-ри /
Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань
економіки і права ; підгот. К. М. Осадчук. – Вінниця, 2009. – 91 назва. – Режим
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/Prapor_barv1.html. – Назва з
екрану.
197. Політичні партії в Україні [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 39 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/party_10.html. – Назва з екрану.
198. Статус народного депутата України [Електронний ресурс] : список лри / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 33 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/dep_status_09.html. – Назва з екрану.
199. Україна – здобутки і перспективи: (до 15 річниці Дня Незалежності
України) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезпечення
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2006.
–
154
назв.
–
Режим
доступу:
http://portal.rada.gov.ua/libora/static/about/nezalechshn.html. – Назва з екрану.
Відображено офіційні матеріали, монографії, матеріали науково-практичних
конференцій, навчальні посібники, статті зі збірників наукових праць, журналів та
газет з історії становлення парламентаризму в Україні, діяльності Верховної Ради,
конституційні засади формування українського парламенту за 1990–2006 рр.
Розділи: Офіційні матеріали; Історія становлення парламентаризму в Україні;
Верховна Рада незалежної України; Конституційні засади формування українського
парламенту.
200. Український парламентаризм: минуле та сучасне [Електронний
ресурс] : бібліографія / упоряд. Т. Я. Яковлєва ; Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ.
упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. – 309
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/parlamentar_10.htm. – Назва з екрану.
Відображено колекцію документів за 1932–2001 рр. із фондів Бібліотеки
Верховної Ради України та Національної парламентської бібліотеки України, що
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висвітлюють революцію ідей українського парламентаризму. Матеріал згруповано
за тематичними розділами:
І. Український парламентаризм: минуле та сучасне.
1.1. Історія зародження та становлення парламентаризму в Україні.
1.2. Верховна Рада незалежної України.
1.3. Конституційні засади формування українського парламенту.
ІІ. Парламент у системі органів державної влади незалежної України.
2.1. Політичний устрій України.
2.2. Відносини між законодавчою та виконавчою гілками влади.
2.3. Парламент і судова влада.
2.4. Парламент і реґіони.
ІІІ. Зовнішньополітична діяльність та міжпарламентські зв’язки Верховної
Ради України.
Див. також розділ «Історія держави і права».
VI.4. Конституційне право зарубіжних країн
201. Избирательные системы мира [Электронный ресурс] : (письм.
справка) / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост.
Л. А. Гнибеда. – Донецк, 2006. – 25 с. – 293 назв. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
Див. також № 166.
VI.5. Державне управління. Адміністративне право України
202. Адміністративні правопорушення щодо захисту економічної
конкуренції [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2009.
–
129
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_admin.html. – Назва з екрану.
Нормативно-правові документи України та Російської Федерації станом на
15.10.09. Книги, брошури, статті за 1997–2009 рр.
203. Аспекти соціальної роботи [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Л. І. Марцонь. –
Хмельницький,
2004.
–
32
с.
–
Режим
доступу:
http://ounb.km.ua/rec/vidanya/index.html. – Назва з екрану.
204. Бібліографічний список нової літератури з питань місцевого
самоврядування, що надійшла до Вінницької універсальної наукової
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва протягом 2007 року [Електронний ресурс] /
Вінниц. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань
економіки і права ; підгот. О. І. Кізян. – Вінниця, 2007. – 80 назв. – Режим доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2007/Samovrad_2007.html. – Назва з екрану.
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205. Громадські об’єднання [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2009. – 114 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_objednan.html. – Назва з екрану.
Нормативно-правові документи України та Російської Федерації станом на
17.06.09. Книги, брошури, статті з журналів та збірників за 1994–2009 рр.
206. Державна охорона органів державної влади України та посадових
осіб (щодо діяльності управління державної охорони України) [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов.
Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 30 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_derz_ohoron.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи: закони України, постанови Верховної
Ради України, укази та розпорядження Президента України, наказ Державного
управління охорони України станом на 18.02.09. Книги, брошури, статті з журналів
та газет за 1997–2008 рр.
207. Державна служба [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2009. – 100 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_derzsh_sluzsh.html. – Назва з екрану.
Законодавчі документи України та Російської Федерації станом на 06.10.09.
Книги, брошури, статті з журналів та збірників за 1999–2009 рр.
208. Державне управління й місцеве самоврядування [Електронний
ресурс] : інформ.-бібліогр. бюл. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, від. інформ.бібліогр. роботи ; уклад.: Т. Г. Балаж, Г. П. Зенченко. – Ужгород, 2004. – 8 с. –
Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/public/public.php. – Назва з екрану.
209. Засади державної регіональної політики [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 186 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_region_politik.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи України (закони, укази Президента,
постанови КМ України) станом на 8 червня 2010 р.
Монографії, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, статті з
журналів та збірників з питань соціального, економічного розвитку регіонів та
регіональної політики в державі з 2000–2009 рр.
210. Історія органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] : наук.бібліогр. дов. / Ун-т внутр. справ, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.
О. М. Кобєлев. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 44 с. – Режим доступу:
http://zakoni.com.ua/?q=node/358. – Назва з екрану.
Див. також розділ «Історія держави і права».
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211. Конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов.
Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 122 назви. – Режим
доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_konflikt.html. – Назва з
екрану.
Законодавчі та нормативно-правові документи України та Російської
Федерації станом на 05.05.09. Книги, брошури, статті зі збірників, журналів, газет за
1998–2009 рр.
212. Люстрація [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл.
забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. –
К.,
2009.
–
130
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_lustrazia.html. – Назва з екрану.
Законодавчі документи України станом на 11.12.09. Книги, брошури, статті з
журналів, збірників, газет за 1997–2009 рр.
213. Медицинское право [Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. –
Донецк,
2006.
–
17
с.
–
182
назв.
–
Режим
доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
214. Миграционное право [Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. –
Донецк, 2007. – 19 с. – 212 назв. – Режим доступа: http://library.dongu.donetsk.ua. –
Название с экрана.
215. Місцеве самоврядування [Електронний ресурс] : реком. список л-ри /
Запоріз. держ. інж. акад., б-ка ; уклад. Т. В. Ємчицька. – Запоріжжя, 2005. – 10 с. –
Режим доступу: http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=47. –
Назва з екрану.
216. Місцеве самоврядування – сучасна модель демократичної
організації [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Вінниц. обл. універс. наук. бка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань економіки і права ; підгот.
Н. В.
Березюк.
–
Вінниця,
2009.
–
Режим
доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2009/Samovrad09.html. – Назва з екрану.
217. Місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 142 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_samovrad.html. – Назва з екрану.
218. Місцеві державні адміністрації (щодо повноважень місцевих
державних адміністрацій) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.85

бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка
України.
–
К.,
2010.
–
89
назв.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_misz_administr.html. – Назва з екрану.
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219. Несовершеннолетие: Права и обязанности [Электронный ресурс] :
(список лит.) / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ;
сост. Т. Н. Черных. – Донецк, 2003. – 7 с. – 65 назв. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
220. Органи внутрішніх справ [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 119 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_vnutr_sprav.html. – Назва з екрану.
Законодавчі документи України (закони, укази Президента України,
постанови Кабінету Міністрів України) станом на 21.01.09. Книги, брошури, статті з
журналів та збірників за 1999–2008 рр.
221. Офіційні неопубліковані документи обласної ради та обласної
державної адміністрації за 2008 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2009.
– 48 с. – Режим доступу: http://ounb.km.ua/rec/vidanya/pr2.doc. – Назва з екрану.
Інформаційно-бібліографічне видання, мета якого – ознайомити
користувачів бібліотек та жителів області з офіційними документами обласної
ради та обласної адміністрації, які надійшли у фонд бібліотеки за поточний рік.
Матеріал згрупований за розділами:
1. Рішення сесій Хмельницької обласної ради народних депутатів.
2. Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
222. Охорона дитинства [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2009. – 180 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_ohoron.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативно-правові документи України (закони, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України) станом на 15.10.09.
Книги, брошури, статті з журналів, збірників та газет за 1994–2009 рр.
223. Охорона культурної спадщини [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 163 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_spadshchini.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи України (закони, постанови Кабінету
Міністрів України) станом на 18 жовтня 2010 р. Книги, брошури, статті з журналів
та збірників за 2000–2010 рр.
Див. також розділ «Міжнародне право».
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224. Питання місцевого самоврядування та державної служби на
сторінках періодичних видань за 2008–2009 рр. [Електронний ресурс] :
(бібліогр. список) / Вінниц. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. дов.бібліогр. обслуговування ; підгот. О. І. Кізян. – Вінниця, 2009. – Режим доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2009/Samovrad09_1.html. – Назва з екрану.
225. Право на життя без перешкод: інваліди і суспільство [Електронний
ресурс] : дов.-бібліогр. покажч. / Централіз. б-течна сист. для дорослих м.
Миколаєва, Центр. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ; уклад. : Т. М. Михайловська,
С. А. Петренко, І. В. Письменна. – Миколаїв : Тімекс, 2007. – 58 с. – 150 назв. –
Режим доступу : http://www.niklib.com/resource/indicators/PravoNaZhittya.pdf. –
Назва з екрану.
Відображено закони України, укази Президента України, інструктивні
матеріали міністерств і відомств України. Статті з періодичних видань, збірників,
що розкривають питання прав на державну, правову, соціальну допомогу,
інвалідам, взаємозв’язків суспільства з інвалідами та їх реабілітацію.
Окремий розділ – Інтернет-сайти про державну допомогу людям з
особливими потребами, Українські громадські організації на підтримку інвалідів,
проблем інвалідів на сторінках Миколаївського Інтернет-сектору.
До третього розділу включено довідкову інформацію про установи та
організації м. Миколаєва, що опікуються проблемами інвалідів, навчальні заклади
України, в яких можливо отримати освіту.
226. Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні [Електронний
ресурс] : реком. бібліогр. список / Вінниц. універс. наук. б-ка ім. К. А.
Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань економіки і права ; підгот. Н. В.
Березюк.
–
Вінниця,
2009.
–
Режим
доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2009/prav_zaxist.html. – Назва з екрану.
227. Правовое регулирование физической культуры и спорта
[Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во образования и науки Украины,
Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. – Донецк, 2006. – 11 c. – 86 назв. –
Режим доступа: http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
228. Система органів державної влади України [Електронний ресурс] :
реком. список л-ри / Запоріз. держ. інж. акад., б-ка ; уклад. Т. В. Ємчицька. –
Запоріжжя,
2004.
–
7
с.
–
71
назв.
–
Режим
доступу
:http://library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=28. – Назва з екрану.
229. Служба безпеки України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 62 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_sl_bezpeki.html. – Назва з екрану.
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230. Таможенное регулирование [Электронный ресурс] : (письм. справка) /
М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. И.
Макарова. – Донецк, 2003. – 15 с. – 138 назв. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
231. Транспорт України : законодавство, стан, тенденції інтеграції в євро
простір [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; підгот.: З. П. Бондаровська, О. А. Нагорнюк, М. В. Чайковська ;
відп. за вип. Т. М. Полянко. – О., 2007. – 52 с. – 568 назв. – Режим доступу:
http://www.biblio.od.ua/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=DOC&conte
ntsite=tr.htm. – Назва з екрану.
VI.6. Фінансове право
232. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 154 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_fin_kontrol.html. – Назва з екрану.
233. Податкове консультування в Україні [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інфор. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 35 назв. – Режим доступу :
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_podatk_kons.html. – Назва з екрану.
Літературу з актуальних питань оподаткування в різних галузях. Відображено
законодавчі та нормативні матеріали, книжки, статті з періодичних видань за період
2008–2009 рр.
234. Податок на додану вартість (щодо зниження податкового тиску)
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 106 назв.
– Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_dod_vart.html. –
Назва з екрану.
VI.7. Господарче право
235. Авторське право та суміжні права [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 68 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_avtor_pravo.html. – Назва з екрану.
236. Банкрутство фізичної особи [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 78 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_bankrutstvo.html. – Назва з екрану.
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Відображено законодавчі та нормативно-правові документи України та
Російської Федерації станом на 01.04.09. Книги, брошури, статті з журналів та
збірників за 1996–2008 рр.
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237. Вдосконалення процедур банкрутства [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 130 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_bankrut.html. – Назва з екрану.
238. Гендерні відносини суспільства: сучасний вимір [Електронний
ресурс] : реком. бібліогр. покажч. / Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П.
Котляревського ; уклад: С. М. Захарченко, Л. М. Власенко, М. О. Митько. –
Полтава,
2010.
–
175
назв.
–
Режим
доступу
:
http://www.library.pl.ua/resursi/nashi_vidannja/genderni_vidnosini_suspilstva. – Назва з
екрану.
Бібліографічна інформація про книги, що вийшли друком у 2003–2010 рр. та
статті з журналів і газет за 2005–2010 рр.
Матеріали систематизовано за розділами: нормативно-правове регулювання
та державний механізм забезпечення гендерної рівності в Україні та світі,
політичний та соціальний аспекти гендеру в сучасному суспільстві, проблеми
розвитку інституту сім'ї та шлюбних відносин: гендерний аналіз, гендерні
відносини в освіті, науці, культурі, літературі, забезпечення гендерної рівності на
Полтавщині. Інтернет-ресурси з проблем гендерних відносин.
Допоміжний апарат: іменний покажчик.
239. Договірне право [Електронний ресурс] : реком. список л-ри / Запоріз.
держ. інж. акад. ; уклад. Т. В. Ємчицька. – Запоріжжя, 2003. – 6 с. – 67 назв. – Режим
доступу: http://library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=12. – Назва з екрану.
240. Енергетична ефективність будівель [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 77 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_energetic.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативно-правові документи станом на 28 травня 2010 р.
Книги, брошури, статті з періодичних видань та збірників, пов’язаних з
житлово-комунальним господарством, ефективним енергозбереженням будівель,
теплопостачанням та ін. за 2004–2010 рр.
241. Житлово-комунальне господарство та адміністративний процес
[Електронний ресурс] : (письм. дов.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т,
наук. б-ка ; уклад. Т. Г. Бєлікова. – Донецьк, 2008. – 15 с. – Режим доступу:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Назва з екрану.
242. Збереження архітектурної та містобудівної спадщини [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов.
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Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 79 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_arhitektur.html. – Назва з екрану.
Законодавчі, інструктивні та нормативні документи з питань реставрації,
реконструкції та забудови територій станом на 29 вересня 2010 р.
Відображено книги, статті з журналів та збірників стосовно охорони об’єктів
культурної спадщини, розвитку містобудування за 2002–2010 рр.
243. Заборона використання в Україні генетично модифікованих
організмів [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2010.
–
133
назви.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_gmo.html. – Назва з екрану.
244. Захист якості вітчизняної виноробної продукції і посилення
боротьби з її фальсифікацією [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2009. – 104 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_vinorob.html. – Назва з екрану.
245. Інтелектуальна власність в Україні [Електронний ресурс] : реком.
список л-ри / Запоріз. держ. інж. акад. ; уклад. Т. В. Ємчицька. – Запоріжжя, 2005. –
8 с. – Режим доступу: http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=46.
– Назва з екрану.
246. Інтелектуальна власність та ії захист [Електронний ресурс] : реком.
покажч. л-ри / Запоріз. нац. техн. ун-т, б-ка ; уклад. Т. М. Крохмаль. – Запоріжжя,
2008.
–
113
назв.
–
Режим
доступу:
http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/intellectual_property.pdf. – Назва з
екрану.
247. Комунальна власність [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 92 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_komun_vlasn1.html. – Назва з
екрану.
Законодавчі та нормативно-правові акти України (закони, постанови
Кабінету Міністрів України) станом на 29 жовт. 2010 р.
Книги, статті з журналів та збірників за 2004–2010 рр.
248. Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського, уклад.: Н. В. Прийма, В. В. Матвійчук. – Полтава, 2009. – 271 назва.
– Режим доступу:
http://www.library.pl.ua/resursi/nashi_vidannja/netradicijni_ta_alternativni_dzherela_
energii. – Назва з екрану.
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Законодавчі та нормативно-правові акти України (закони, постанови Кабінету
Міністрів України). та статті з періодичних видань про законодавство в галузі
нетрадиційної енергетики за 1997–2009 рр.
249. Основні засади господарської діяльності [Електронний ресурс] :
бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 206 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_gosp_dijal.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативно-правові документи України та Російської
Федерації станом на 15 березня 2010 р. Книги, брошури, статті з періодичних
видань з питань господарської діяльності, господарських товариств, акціонерних
товариств та їхньої діяльності за 2000–2010 рр.
250. Права споживачів та їхній захист [Електронний ресурс] : реком.
бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри
та інформації з питань економіки і права ; підгот. Н. В. Березюк. – Вінниця,
2010.
–
225
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.library.vn.ua/publications/2010/prav_spozivachiv10.html. – Назва з
екрану.
251. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во образования и науки Украины,
Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. – Донецк, 2005. – 16 с. – Режим
доступа: http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
252. Правовое регулирование хозяйственной деятельности [Электронный
ресурс] : [писм. справка] / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т.,
науч. б-ка ; сост. Л. Е. Клименко. – Донецк, 2002. – 43 с. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
253. Хозяйственно-правовое
обеспечение
развития
экономики
Украины [Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во образования и науки
Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Н. Д. Жаботинская. – Донецк, 2008.
– 43 с. – Режим доступу: http://library.dongu.donetsk.ua/. – Название с экрана.
Відображено книги, статті з періодичних видань та збірників, монографії,
навчальні та методичні посібники, видані за 2001–2008 рр. українською та
російською мовами.
254. Хозяйственное законодательство и смежные отрасли права
[Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во образования и науки Украины,
Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. – Донецк, 2004. – 35 с. – Режим
доступа: http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
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255. Екологічна безпека [Електронний ресурс] : реком. список л-ри / Запоріз.
держ. інж. акад., б-ка ; упоряд. Г. Журибіда. – Запоріжжя, 2005. – 11 с. – Режим
доступу: http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=48. – Назва з
екрану.
256. Екологічна освіта і виховання – шлях до збалансованого
розвитку суспільства [Електронний ресурс] : реком. список л-ри / Полтав. обл.
універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського. – Полтава, 2010. – 135 назв. –
Режим доступу: http://www.library.pl.ua/resursi/nashi_vidannja/ekol_osvitra/. –
Назва з екрану.
Розділ «Правові основи екологічних знань»: законодавство, збірники
нормативних актів, кодекси, статті з журналів за 2003–2009 рр.
257. Загальнодержавна програма використання та охорони земель
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 65 назв.
– Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_ohoron_zemel.html.
– Назва з екрану.
258. Стратегія національної екологічної політики України до 2020 року
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 80 назв.
– Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_ekolog.html. – Назва
з екрану.
VI.9. Трудове право
259. Захист прав безробітних [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібліот. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2009. – 186 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_bezrobit.html. – Назва з екрану.
Законодавчі, нормативні акти станом на 15 жовтня 2009 р. Книги, статті з
періодичних видань за 2005–2009 рр.
260. Соціальний діалог в Україні [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 181 назва. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_soz_dialog.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні акти України (закони, постанови КМ України,
угоди та ін.) станом на 17 берез. 2010 р. Книги, статті та брошури за 2001–2009 рр.
261. Трудове право України [Електронний ресурс] : реком. покажч. л-ри /
Запоріз. нац. техн. ун-т, б-ка ; уклад. О. Ю. Бут. – Запоріжжя, 2004. – 28 с. – Режим
92

доступу: http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/Trudove_pravo_Ukraine.pdf. – Назва з екрану.
262. Трудовий кодекс України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 77 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_trud_kodeks.html. – Назва з екрану.
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VI.10. Кримінальне право
263. Боротьба з корупцією [Електронный ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 161 назва. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_korupz.html. – Назва з екрану.
264. Боротьба з фінансуванням тероризму [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України,
Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 108 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_terorizm.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативного документи України та Російської Федерації,
міжнародно-правові акти станом на 08.04.09. Книги, брошури, статті з періодичних
видань за 1997–2008 рр.
265. Відповідальність за невидачу банківського вкладу: встановлених
законом виплат [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл.
забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. –
К.,
2009.
–
94
назви.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_vidacha_vkladu.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи України та Російської Федерації станом
на 14.04.09. Книги, брошури, статті з періодичних видань за 1997–2009 рр.
266. Законность в уголовном процессе [Электронный ресурс] : (письм.
справка) / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост.
Т. Н. Черных. – Донецк, 2007. – 18 с. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
267. Заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських
засобів та зловживання ними [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2010. – 173 назви. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_narkotik.html. – Назва з екрану.
268. Корупція – глобальний виклик [Електронний ресурс] : бібліогр. список
/ Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, від. л-ри та інформації з питань
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економіки і права ; підгот. Т. А. Суржикова. – Вінниця, 2009. – 191 назва. – Режим
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/korupsia09.html. – Назва з екрану.
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269. Криминалистика [Электронный ресурс] : (список лит.) / М-во
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. –
Донецк, 2003. – 14 с. – Режим доступа: http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html.
– Название с экрана.
270. Легалізація доходів юридичних та фізичних осіб [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов.
Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 78 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_legaliz.html. – Назва з екрану.
Законодавчі та нормативні документи України та Російської Федерації станом
на 29.04.09. Книги, брошури, статті з періодичних видань за 1995–2007 рр.
271. Література з історії української адвокатури [Електронний ресурс] :
[бібліографія] / [авт.-склад.] Михайло Петрів. – [Б. м., б. р.]. – 54 c. – Режим доступу:
http://www.petriv.com.ua/ua/files/history.pdf. – Назва з екрану.
Див. також розділ «Історія держави і права».
272. Насильство проти жінок [Електронний ресурс] : бібл. покажч. до
парламент. слухань з нагоди Міжнар. дня проти насильства щодо жінок / Від.
інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка
України.
–
К.,
2006.
–
99
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/nasilstvo_women.html. – Назва з екрану.
Розділи: «Видання нормативного характеру (Україна)»; «Міжнародні
нормативні документи». Документи станом на 16.11.06. «Книги, брошури, статті» –
підрозділи: права жінок, насильство над жінками, протидія торгівлі жінками,
публікації іноземними мовами.
Бібліографія за фондами бібліотеки Верховної Ради України та Національної
парламентської бібліотеки України за 1994–2006 рр.
273. Петрів М. Союз Українських Адвокатів у Львові [Електронний
ресурс] : бібліогр. покажч. Ч. 1 : покажч. вид. / Михайло Петрів. – Львів ; К. : Укр.
Вид.
Спілка,
1998.
–
60
с.
–
Режим
доступу:
http://www.petriv.com.ua/ua/files/union/union7.pdf. – Назва з екрану.
Див. також розділ «Історія держави і права».
274. Преступления в хозяйственной сфере [Электронный ресурс] : (письм.
справка) / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост.
Т. Н. Черных. – Донецк, 2006. – 20 с. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
275. Протидія вчиненню злочинів проти статевої свободи та
недоторканості неповнолітніх [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
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інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент.
б-ка України. – К., 2009. – 61 назва. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_nepovnolitn.html. – Назва з екрану.
Законодавчі документи України, міжнародні конвенції станом на 29.10.09.
Книги, брошури, статті з періодичних видань за 1999–2009 рр.
Див. також розділ «Міжнародне право».
276. Протидія розповсюдженню дитячої порнографії [Електронний ресурс]
: бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради
України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2009. – 75 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/09_pornogafija.html . – Назва з екрану.
Законодавчі документи України, міжнародні конвенції станом на 17.06.09.
Книги, брошури, статті з періодичних видань за 1996–2009 рр.
Див. також розділ «Міжнародне право».
VI.11. Судове право
277. Адвокат в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] :
(письм. справка) / М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ;
сост. Т. Н. Черных. – Донецк, 2006. – 9 с. – Режим доступа:
http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html. – Название с экрана.
278. Прокуратура України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від.
інформ.-бібліот. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 100 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_prokuratura.html. – Назва з екрану.
279. Судоустрій та статус суддів [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. /
Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац.
парламент. б-ка України. – К., 2010. – 105 назв. – Режим доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/bibl_ukazat/10_sudoustrij.html. – Назва з екрану.
VI.12. Міжнародне право
280. Глобалізм і глобалістика: проблеми міжнародного співробітництва і
наднаціональних корпорацій [Електронний ресурс] : кат. вист. / Харк. держ. наук.
б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Л. І. Романова [та ін.]. – Х., 2003. – 87 с. – Режим
доступу: http://korolenko.kharkov.com/12.htm. – Назва з екрану.
281. Євроатлантична інтеграція і безпека України [Електронний ресурс] :
[реком. список] / Сум. держ. ун-т, б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; уклад. В. О. Шарко ;
відп. за вип. Т. С. Слабко. – Суми, 2009. – 50 с. – Режим доступу:
http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/branch/library/recomend/date/eai.doc.
–
Назва з екрану.
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282. Європейське покликання України [Електронний ресурс] : реком.
список / Сум. держ. ун-т, б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; уклад. : І. Є. Булига, Н. М.
Обметиця. – Суми, 2007. – 19 c. – Режим доступу: http://library.sumdu.edu.ua/vrs.html. – Назва з екрану.
283. Євросоюз та європейські горизонти України [Електронний ресурс] :
реком. бібліогр. покажч. / Асоц. «Поділля Перший», Хмельниц. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Т. Г. Безвушко. – Хмельницький, 2006. –
36 с. – Режим доступу: http://ounb.km.ua/rec/vidanya/vidan2006.html. – Назва з
екрану.
284. Євросоюз та європейські горизонти України [Електронний ресурс] :
реком. бібліогр. покажч. / Асоц. «Поділля Перший», Хмельниц. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. Т. Г. Безвушко. – 2-ге вид., перероб., допов.
–
Хмельницький,
2007.
–
44
с.
–
Режим
доступу:
http://ounb.km.ua/rec/vidanya/vidan2007.html. – Назва з екрану.
Розділи: Європейський Союз: етапи становлення; Україна–ЄС; День Європи в
Україні.
Монографії, матеріали міжнародних конференцій, навчальні посібники,
довідники, статті зі збірників наукових праць, газет за 1990–2007 рр. з фонду
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського, які
висвітлюють діяльність ЄС в цілому та соціально-економічні, політичні та
культурні процеси, які відбуваються в країнах-членах Європейського Союзу,
питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Законодавчі документи відповідно темі.
285. Література з питань європейської інтеграції з фондів Вінницької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва [Електронний
ресурс] : список л-ри / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка. – Вінниця, [б. р.]. – 5 с. –
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/includes/Lit_EC. – Назва з екрану.
286. Международное право [Электронный ресурс] : (письм. справка) / М-во
образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т, науч. б-ка ; сост. Т. Н. Черных. –
Донецк, 2005. – 24 с. – Режим доступа: http://library.dongu.donetsk.ua/ukr/elibu1.html.
– Название с экрана.
287. Міжнародний діалог в Україні (до відкриття 16 щорічної сесії ПА
ОБСЄ) [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ.
упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2007. – 187
назв. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/bibliogr/07_OSCE.html. –
Назва з екрану.
Розділи: «Видання нормативного характеру (Україна)» – законодавчі
документи, Угода між Верховною Радою України та Парламентською Асамблеєю
ОБСЄ щодо шістнадцятої щорічної сесії Асамблеї ОБСЄ (режим доступу:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/687_Ugoda.htm);
«Міжнародні
нормативні
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документи» – станом на 01.08.07; «Книги, брошури, статті» за 1997–2007 рр.
Підрозділи: Роль ОБСЄ у формуванні європейської системи безпеки;
Співробітництво ОБСЄ та України (загальні питання); Україна в Парламентській
Асамблеї ОБСЄ; Участь України у проектах, конференціях, засіданнях, форумах
ОБСЄ; Співробітництво ОБСЄ та України в гуманітарній та інших сферах (права
людини, інформація, культура, освіта); ОБСЄ у виборчих кампаніях України; 16
сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ.
За фондами Бібліотеки Верховної Ради України та Національної
Парламентської бібліотеки України.
288. Україна – шлях до Європи [Електронний ресурс] : дов.-інформ. вид. /
Централіз. бібл. сист. для дорослих м. Миколаєва, Центр. б-ка ім. М. Л.
Кропивницького ; склад. С. А. Петренко. – Миколаїв, 2007. – 25 с. – Режим доступу:
http://www.niklib.com/resource/indicators.ua. – Назва з екрану.
289. Україна в контексті європейської інтеграції [Ектронний ресурс] :
реком. список / Сум. держ. ун-т, б-ка, дов.-інформ. від. ; уклад.: Л. І. Плішива,
Н. М. Обметиця; відп. за вип. Т. В. Слабко. – Суми : СумДУ, 2005. – 79 назв. –
Режим доступу: http://library.sumdu.edu.ua/v-rs.html. – Назва з екрану.
290. Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та
проблеми спільної архівної спадщини [Електронний ресурс] : матеріали до
бібліогр. / Держкомархів України ; упоряд.: Л. П. Одинока [та ін.]. – К., 2006. – 137
с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 12). –
Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/bibliogr-materials.php. – Назва з
екрану.
Відомості про міжнародні документи, акти законодавства України,
монографії, статті з наукових збірників, періодичних, серіальних, продовжуваних
видань, бібліографічні матеріали з питань охорони, повернення, реституції
культурних цінностей та спільної архівної спадщини українською, російською,
білоруською, польською, англійською, німецькою, французькою та італійською
мовами за 1948–2006 рр.
Тематичні розділи: Міжнародне право про охорону культурних цінностей;
Національне законодавство та міжнародні договори України у сфері охорони та
повернення культурних цінностей; національне законодавство та міжнародні
договори України у сфері охорони та повернення архівних документів;
Бібліографічні матеріали про охорону, повернення та реституцію культурних
цінностей.
Допоміжний апарат: покажчик авторів, укладачів та редакторів (частково
анотований).
Див. також № 191, 192, 195, 223, 231, 275, 276.
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291. Виступи Прем’єр-міністра України Азарова Миколи Яновича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 59 назв.
– Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik-09/azarov2.html. – Назва з
екрану.
Привітання, звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 2010 р.
292. Васильєв Анатолій Семенович: 2000–2005 рр. [Електронний ресурс] :
[бібліогр. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, наук. б-ка. – О., [2005]. – 4 c. –
Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/profonu/epf/. – Назва з екрану.
293. Віталій Станіславович Журавський [Електронний ресурс] :
біобібліогр. покажч. / Акад. прав. наук України, Укр. акад. політ. наук, Держав.
наук. пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Н. А. Палащина, В. В.
Вербова, Н. А. Горбенко. – К., 2005. – 34 с. – Режим доступу: http://www.library.eduua.net/. – Назва з екрану.
294. Виступи Прем’єр-міністра України Кінаха Анатолія Кириловича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / упоряд. О. О. Погребна ; Від. інформ.бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка
України.
–
К.,
2002.
–
202
назви.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/kinakh.htm. – Назва з екрану.
295. Виступи Голови Верховної Ради України Кравчука Леоніда
Макаровича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Секретаріату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 1997. – 132
назви. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik-09/kravchuk.htm. –
Назва з екрану.
Промови, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 1990–1991 рр. станом на
15.12.1991.
296. Виступи Президента України Кравчука Леоніда Макаровича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Секретаріату
Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 1997. – 134 назви. –
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/kravch-p.htm. – Назва з
екрану.
Промови, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 1991–1994 рр. станом на
04.06.94.
Див. також № 2, 81, 187.
297. Виступи Президента України Кучми Леоніда Даниловича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / упоряд. О. О. Погребна ; Від. інформ.98
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бібл. забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка
України.
–
К.,
2005.
–
639
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/kuchm_pr.htm. – Назва з екрану.
Промови, звернення, виступи, інтерв’ю, привітання у друкованих ЗМІ за
1999–2005 рр. станом на 01.01.05.
Див. також № 2, 81, 187, 298.
298. Виступи Президента України Кучми Леоніда Даниловича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Секретаріату
Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 1999. – 273 назви. –
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/kuchm_99.htm. – Назва з
екрану.
Промови, звернення, виступи, інтерв’ю, привітання у друкованих ЗМІ за
1994–1999 рр. станом на 01.01.2000.
Див. також № 2, 81, 187, 297.
299. Виступи Голови Верховної Ради України Литвина Володимира
Михайловича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2008. – 266 назв. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik09/litvin2.html. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 2008–2010 рр. станом на
26.11.10.
Вибірково можливість доступу до повних текстів (Постанова Верховної Ради
України «Про Голову Верховної Ради України» від 9 грудня 2008 р., № 643-VI та
ін.).
Див. також № 187, 300.
300. Виступи Голови Верховної Ради України Литвина Володимира
Михайловича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2006.
–
522
назви.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/litvin.htm. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 2002 – 2006 рр.станом на
16 травня 2006 р. Вибірково можливість доступу до повних текстів.
Див. також № 187, 299.
301. Покажчик друкованих праць академіка НАН України В. М.
Литвина: 1980–2005. Література про життя, наукову та політичну діяльність.
Нагороди, премії, звання [Електронний ресурс] / НАН України. – К., 2006. – 44 с. –
Режим доступу: http://www.lytvyn-v.org.ua/publications/. – Назва з екрану.
Див. також № 187, 299, 300.
302. Виступи Голови Верховної Ради України Мороза Олександра
Олександровича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл.
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забезп. Секретаріату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
1998. – 386 назв. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik09/moroz.htm. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за 1994–1998 рр. станом на
05.07.1998.
Див. також № 187.
303. Гетьман Пилип Орлик [Електронний ресурс] : реком. список л-ри /
Запоріз. держ. інж. акад., б-ка ; упоряд. Т. В. Ємчицька. – Запоріжжя, 2006. – 4 c. –
Режим доступу: http://www.library.zgia.zp.ua/ukr/index.php?text=Reklist&id=51. –
Назва з екрану.
Книги, статті з журналів, газет та збірників за 1991–2005 рр.
Розділи:
1. Пилип Орлик та його доба.
2. Конституція Пилипа Орлика.
В межах розділу матеріал розміщено в алфавітному порядку авторів.
Див. також № 158, 161, 162, 304.
304. Гетьман Пилип Орлик – автор однієї з перших демократичних
Конституцій у світі: (1672–1742) [Електронний ресурс] : бібліогр. список л-ри /
Публ. б-ка ім. Л. Українки ; упоряд. М. О. Залепа. – К., 2005. – 14 с. – Режим
доступу: http://lucl.lucl.kiev.ua/vydav_bibliogr.html#3. – Назва з екрану.
Див. також № 158, 161, 162, 303.
305. Плавич Володимир Петрович: 2000–2007 рр. [Електронний ресурс] :
[бібліогр. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, наук. б-ка. – О., [2007]. – 8 c. –
Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/profonu/epf/. – Назва з екрану.
306. Виступи Голови Верховної Ради України Плюща Івана
Степановича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2002.
–
149
назв.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/plusch2.htm. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю та ін. за 2000 – 2002 рр., надруковані у газетах
та журналах станом на 16.05.02. Подано публікацію біографії Голови Верховної
Ради України, Героя України І. С. Плюща.
Вибірково можливість доступу до повних текстів.
Див. також № 187.
307. Виступи Прем’єр-міністра України Пустовойтенка Валерія
Павловича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Секретаріату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2000. – 71
назва. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/pustov.htm. –
Назва з екрану.
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308. Стрельцов Євген Львович: 2000–2007 рр. [Електронний ресурс] :
[бібліогр. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, наук. б-ка. – Одеса, [2007]. – 8 с. –
Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/profonu/epf/. – Назва з екрану.
Коротка біографія та основні наукові праці вченого правознавця в області
кримінального права.
309. Виступи
Прем’єр-міністра
України
Тимошенко
Юлії
Володимирівни [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл.
забезп. Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. –
К., 2007. – 361 назва. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik09/timoschenko.html. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за період: 18 грудня 2007 р. –
1 грудня 2009 р. Вміщено публікації: Постанова Верховної Ради України «Про
призначення Тимошенко Ю. В. Прем’єр-міністром України» (18 грудня 2007 р.,
№ 7-VI); інформація про біографічну довідку Ю. В. Тимошенко та ін.
310. Виступи Голови Верховної Ради України Ткаченка Олександра
Миколайовича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл.
забезп. Секретаріату Верхов. Ради України ; Нац. парламент. б-ка України. – К.,
2000.
–
173
назви.
–
Режим
доступу:
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/tkachenk.htm. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю та ін. за 1998–2000 рр., надруковані у газетах та
журналах станом на 01.02.2000.
Див. також № 187.
311. Виступи Президента України Ющенка Віктора Андрійовича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2005. – 482
назви.
–
Режим
доступу:
http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik09/yuschenco_pr.html. – Назва з екрану.
Промови, звернення, виступи, інтерв’ю, привітання у друкованих ЗМІ за
2005–2010 рр. станом на 25.02.10 р. Вміщено інформацію про Постанови
Центральної виборчої комісії України: «Про підсумки повторного голосування» 26
грудня 2004 року та «Результати виборів Президента України» (10 січня 2005 р.,
№ 14); «Про оприлюднення результатів повторного голосування» (10 січня 2005 р.,
№ 15).
Можливість доступу до офіційного Інтернет-представництва Президента
України, а також до повнотекстової бази даних «Президент України: Послання,
звернення, доповіді, виступи, заяви, статті, листи, інтерв'ю, прес-конференції,
привітання, співчуття» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
(Київ). (http://www.nbuv.gov.ua/fpu/vys.html).
Див. також № 2, 81, 187.
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312. Виступи Прем’єр-міністра України Ющенка Віктора Андрійовича
[Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. – 123
назви. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/jutch.htm. – Назва
з екрану.
Промови, звернення, виступи, інтерв’ю, привітання у друкованих ЗМІ за
період з 22 грудня 1999 р. – 29 травня 2001 р. станом на 29 травня 2001 року.
313. Виступи Президента України Януковича Віктора Федоровича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2010. – 33 назви.
– Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik-09/yanukovich_pr.html. –
Назва з екрану.
Промови, звернення, виступи, інтерв’ю, привітання у друкованих ЗМІ за
2010 р. станом на 01.11.10 р. Вміщено інформацію про повідомлення Центральної
виборчої комісії щодо оголошення результатів виборів Президента України.
Можливість доступу до офіційного Інтернет-представництва Президента
України, а також до повнотекстової бази даних «Президент України: Послання,
звернення, доповіді, виступи, заяви, статті, листи, інтерв'ю, прес-конференції,
привітання, співчуття» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
(Київ). (http://www.nbuv.gov.ua/fpu/vys.html).
Див. також № 2, 81.
314. Виступи Прем’єр-міністра України Януковича Віктора Федоровича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2005. – 144
назви. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik-09/yanukovich.html.
– Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за період 4 серпня 2006 р. –
18 грудня 2007 р. Подано інформацію про Постанови Верховної Ради України:
«Про призначення Януковича В. Ф. Прем’єр-міністром України» (4 серпня 2006 р.,
№ 77-V); «Про звільнення Януковича В. Ф. з посади Прем’єр-міністра України» (18
грудня 2007 р., № 8-VІ).
315. Виступи Прем’єр-міністра України Януковича Віктора Федоровича
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп. Інформ. упр.
Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2003. – 229 назв.
– Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/cerivnik/yanukovich.htm. – Назва
з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за період 21 листопада
2002 р. – 5 січня 2005 р.
316. Виступи Голови Верховної Ради України Яценюка Арсенія
Петровича [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Від. інформ.-бібл. забезп.
Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України, Нац. парламент. б-ка України. – К.,
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2007–2008. – 90 назв. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/cerivnik09/yatsenyuk.html. – Назва з екрану.
Звернення, виступи, інтерв’ю у друкованих ЗМІ за період 4 груд. 2007 р. – 12
листоп. 2008 р. станом на 17.12.09. Подано інформацію про Постанови Верховної
Ради України «Про Голову Верховної Ради України» (4 грудня 2007 року, № 5-VI)
та «Про відкликання Яценюка А. П. з посади Голови Верховної Ради України»
(12 листопада 2008 р., № 642-VI). Вибірково можливість доступу до повних текстів.

103

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Іменний покажчик

Азаров М. Я.
Алфьоров С. М.
Антипенко В. Ф.
Бакаєва А. В.
Балабаєва З. В.
Балаж Т. Г.
Безвушко Т. Г.
Берегой Т. А.
Березюк Н. В.
Бєлікова Т. Г.
Бєляєва Л. В.
Бобкова А. Г.
Бобрицький Л. В.
Болотіна Н. Б.
Бондаровська З. П.
Браславець О. Ю.
Брынцев В. Д.
Булига І. Є.
Бут О. Ю.
Варфоломеєва Т. В.
Васильєв А. С.
Васильєва В. А.
Вербова В. В.
Вінницька А.
Власенко Л. М.
Воротіна В. Є.
Герасименко С. С.
Гнибеда Л. А.
Гончаренко В. Г.
Горбенко Н. А.
Грицаєнко Л. Р.
Гусаров С. М.
Давтян С. Г.
Демкова М. С.
Дзюбич С. А.
Добко Т. В.
Дойников И. В.
Долженков О. Ф.
Ерыгина Г. П.
Ємчицька Т. В.
Єрмолаєв (Yermolaiev) А. В.

(291)
(81)
передм.
189
119
208
283–284
119
162, 216, 226, 250
241
148
(81)
88
111
231
111
87
150, 282
261
(81)
(81), (292)
(81)
293
154
238
67
111
201
(81)
293
109
88
119
140
148
179, 180
71
(81)
71
215, 228, 239, 245, 303
67
104

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Жаботинская Н. Д.
Журавський В. С.
Журибіда Г. Л.
Залепа М. О.
Захарченко С. М.
Зенченко Г. П.
Зименко А. В.
Ільницька Л.
Ісаєва Н. К.
Казакова Н.
Какауліна О.
Канюка О. А.
Карпенко М. І.
Кириченко О. В.
Кізян О. І.
Кінах А. К.
Клименко Л. Е.
Кобєлев О. М.
Козуліна С. О.
Козьяков І. М. (И. Н.)
Колесніченко А. М.
Коліушко І. Б.
Комзюк А. Т.
Кононець Т. Л.
Конопльов В. В.
Корецький В. М.
Корнієнко М. В.
Кравчук Л. М.
Крижанівський В. П.
Кресін О. В.
Крохмаль Т. М.
Куйбіда В. С.
Куйбіда Р. О.
Курас І. Ф.
Куц В. М.
Кучма Л. Д.
Кушнір Г. А.
Литвин В. М.
Лінецький С. В.
Лов’як О. О.
Макарова Т. И.
Маляренко В. Т.
Мамутов В. К.
Мандич Л. Г.
Марущак В. П.

151, 253
(293)
166, 255
304
238
208
111
159
111
115
87
178
111
109
204, 224
(294)
252
210
119
109
152, 153
140
(81)
88
(81)
(81)
(81)
(2), (81), (187), (295), (296)
137
передм.
246
(81)
140
147
109
(2), (81), 187, (297), (298)
111
148, 187, (299), (300), (301)
137
88
230
(81)
71, (81)
111
119
105

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Марцонь Л. І.
Маслов В. Ф.
Матвійчук В. В.
Матвійчук В. К.
Митько М. О.
Михайловська Т. М.
Міхайленко О. Р.
Моісеєнко Н. І.
Мороз О. О.
Музика І. В.
Нагорнюк О. А.
Негодченко О. В.
Нескороджена Л. Л.
Нетесайм Н.
Нечипоренко Л. О.
Нікітін О. Р.
Нікітін Ю. В.
Обметиця Н. М.
Одинока Л. П.
Омельчук В. Ю.
Онищенко О. С. (А. С.)
Опришко В. Ф.
Орлик П.
Осадчук К. М.
Палащина Н. А.
Паліюк В. П.
Патрушева Т.
Пацурківський П. С.
Петренко С. А.
Петрів М.
Петруня Т.
Пилипенко Л. Г.
Письменна І. В.
Піроженко Н. В.
Плавич В. П.
Плахотнюк Н. В.
Плішива Л. І.
Плющ І. С.
Погорілко В. Ф.
Погребна О. О.
Полішко Н. Л.
Полянко Т. М.
Полянська М.
Пономаренко Г. О.
Прийма Н. В.

158, 203
(71)
248
111
238
225
111
179, 180
(187), (301)
111
231
(81)
111
87
137
111
111
282, 289
290
147, 148
147, 148
(81)
(158), (161), (162), (303), (304)
196
293
87
115
(81)
225, 288
159, 271, 273
154
192
225
119
(305)
111
289
(187), (306)
111
294, 297
111
231
87
(81)
248
106

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Присяжний В. М.
111
Присяжнюк В. К.
86
Проців О.
149
Пустовіт Ж. М.
111
Пустовойтенко В. П.
(307)
Пустовойтова Т.
87
Рава Т.
115
Радченко В.
179
Речицький В. В.
136
Ровинська К. І.
119
Романова Л. І.
280
Ростопіра В.
87
Рубан Ю. Г.
67
Руденко Є.
154
Савков А. П.
119
Саханенко С. Є.
119
Сверлович М. Ю.
178
Севрюкова І. Ф.
111
Середа Г. П.
109
Симончук І.
87
Слабко Т. С.
281, 289
Сміян Л. С.
111
Сташис В. В.
(81)
Стрельцов Є. Л.
(308)
Суржикова Т. А.
268
Тацій В. Я.
(81)
Тимошенко Ю. В.
(309)
Тимощук В.
140
Тимченко А. П.
111
Ткаченко О. М.
(187), (310)
Удовик В. М.
передм.
Федько Т. С.
188
Фігель М. В.
140
Фісун О. А.
67
Харь І. О.
111
Хофер Р.
87
Чайковська М. В.
231
Чеботарьов Е. В.
89
Червоный Ю. С.
71
Черных Т. Н.
160, 195, 213, 214, 219, 227, 251, 254, 266, 269, 274, 277, 286
Шаповал В. М.
(81)
Шарко В. О.
281
Шемшученко Ю. С.
(81)
Шишкін В. І.
140
Ющенко В. А.
(2), (81), (187), (311), (312)
107

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Яковлєва Т. Я.
200
Янукович В. Ф.
(2), 67, (81), (313), (314), (315)
Ярмиш О. Н.
(81)
Яценюк А. П.
(316)
Lytvynenko O.
67
Yermolaiev А. див. Єрмолаєв А.
Zhalilo Ya. див. Жаліло Я. А.

108

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Алфавітний покажчик установ та організацій
Агентство США з міжнародного розвитку 137
Академія адвокатури України 83
Академія митної служби України 84
Академія муніципального управління 85
Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України 86
Академія суддів України 87
Академія управління Міністерства внутрішніх справ 88
Антимонопольний комітет України 34
Асоціація «Поділля Перший» 283, 284
Верховна Рада України 1
– Інформаційне управління. Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
161, 164–165, 167–171, 173–177, 181–187, 190, 191, 193, 194, 197–200, 202, 205–207,
209, 211, 212, 215, 218, 220, 222, 223, 229, 232–237, 240, 242–244, 247, 249, 257–260,
262–265, 267, 270, 272, 275, 276, 278, 279, 287, 291, 294, 297, 299–300, 306, 309, 311–
316
– Секретаріат 295, 296, 298, 302, 307, 310
Верховная Рада Автономной Республики Крым 68
Верховний суд України 57
Вища атестаційна комісія України 24
Вища рада юстиції 58
Вищий господарський суд України 59
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
162, 172, 196, 216, 250, 268, 285
Волинський національний університет імені Лесі Українки 89
Генеральна прокуратура України 55
Головне контрольно-ревізійне управління України 25
Головне управління державної служби України 35
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 36
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 37
Державна митна служба України 38
Державна наукова педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 293
Державна податкова адміністрація України 39
Державна служба автомобільних доріг України 26
Державна служба експортного контролю України 40
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 41
Державна судова адміністрація України 42
Державний департамент інтелектуальної власності 65
Державний департамент України з питань виконання покарань 43
Державний комітет архівів України 27, 290
Державний комітет лісового господарства України 28
Державний комітет рибного господарства України 29
Державний комітет статистики України 44
109

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 30
Державний комітет України з державного матеріального резерву 31
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва 45
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики 46
Державний комітет України із земельних ресурсів 32
Державний комітет фінансового моніторингу України 47
Державний комітет ядерного регулювання України 48
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 89
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 91
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 92
Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
93
Донецький державний університет управління 94
Донецький національний університет 95, 151, 160, 195, 201, 213, 214, 219,
227, 230, 241, 251–254, 266, 269, 274, 277, 286
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича
192
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека 178, 208
Запорізька державна інженерна академія 166, 215, 228, 239, 245, 255, 303
Запорізький національний технічний університет 246, 261
Запорізький національний університет 96
ЗАТ «Інформтехнологія» 81, 142
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины 70, 71
Інститут вивчення проблем злочинності 74, 75
Інститут громадянського суспільства 133
Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук
України 70, 72
Інститут державного управління 122
Інститут законодавчих передбачень та правових експертиз 134
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій 113
Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної
академії в м. Києві 117
Інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії
адвокатури України 83
Інститут міжнародних відносин 97, 100, 113
Інститут підвищення кваліфікації 112
Інститут підвищення кваліфікації кадрів 109
Інститут підготовки кадрів 109
Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України 112
Інститут підготовки професійних суддів 117
Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ 112
110

© Моісеєнко Н. І., Колесніченко А. М. укладання, 2010
© Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2010

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України 70, 73
Інститут права ім. Князя Володимира Великого 107
Інститут права та правосуддя ім. О. Малиновського 116
Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України
81
Інститут прокуратури та слідства 117
Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування 85
Інформаційно-аналітичний центр «Ліга» 141
Кабінет Міністрів України 3
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102
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Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 14
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