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                       Енергетика               
 
З 

Б772 

 

Бойко Юлій Миколайович 

   Розвиток теоретичних засад та методів підвищення завадостійкості і 

синхронізації у супутникових телекомунікаційних системах передачі 

інформації на етапі проектування: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня 

докт. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби 
телекомунікацій"/ Бойко Юлій Миколайович; Міністерство освіти і науки 

України; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 37с. 

         

Політичні науки 
 
Ф 

П88 

 

   Публічна політика: навч. посіб./ заг. ред. С. О. Телешуна; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України; Кафедра політичної аналітики і 
прогнозування. - Київ: НАДУ, 2016. - 340с.                                                                              

 

Юридичні науки 
 

Загальні роботи. 
 
Х 

Д544 

Дніпропетровський  державний університет внутрішніх справ 

   Науковий вісник: зб. наук. праць. №2(76)/ МВС України. Дніпропет. 
ДУВС. - Дніпропетровськ, 2015. - 318с.                                                                               

 
Х 
Д544 

Дніпропетровський  державний університет внутрішніх справ 

   Науковий вісник: зб. наук. праць. №1(75)/ МВС України. Дніпропет. 

ДУВС.- Дніпропетровськ, 2015. - 567с.                              
 

Х 
Д544 

Дніпропетровський  державний університет внутрішніх справ 

   Науковий вісник: зб. наук. праць. №4(78)/ МВС України. Дніпропет. 
ДУВС.- Дніпропетровськ, 2015. - 358с.                                                                                

 
Х 

Д544 

Дніпропетровський  державний університет внутрішніх справ 

   Науковий вісник: зб. наук. праць. №3(77)/ МВС України. Дніпропет. 
ДУВС. - Дніпропетровськ, 2015. - 318с.                                                                                

 

Х 
Л890 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

   Науковий вісник/ ЛьвДУВС. - Львів: ЛьвДУВС, 2016. - 427с. - (Серія 

юридична; Випуск 2).                                                                               
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Теорія держави та права 
 

Х0 
А56 

Аль-Брайчат Салман Давуд Салман 

   Традиції і новації системи права сучасного Іраку: автореф. дис.на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень"/ Аль-
Брайчат Салман Давуд Салман; МОН України. Міжнародний 

гуманітарний ун-т. - Одеса, 2015. - 20с.                                                                                
 

Х0 
Є148 

Євграфова  Єлизавета Павлівна 

   Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень"/ 
Євграфова Єлизавета Павлівна; Нац. академія наук України; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 40с.                                                                                
 
Х0 

К120 

Кабанець  Олександр Сергійович 

   Демократія як явище правової дійсності (теоретико-правовий 

аналіз): автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.01 "Теорія та історія дердави і права; історія політичних і 
правових учень"/ Кабанець Олександр Сергійович; НАН України. Ін-т 
держ. і права ім.В.М.Корецького.- Київ, 2016.- 18с.                                                                                 

 
Х0 

Л844 

Лук’янов  Дмитро Васильович 

   Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове 

дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень"/ Лук’янов Дмитро Васильович; Мін. освіти і науки 
України; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2016. - 41с.                                                                                 

 

Х0 
П180 

Парасюк  Василь Михайлович 

   Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: 

філософсько-правовий вимір: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 "Філософія права"/ Парасюк Василь 

Михайлович; ЛДУВС. - Львів, 2008. - 16с.                                                                                 
 
Х0 

Р693 

Романова Альона Сергіївна 

   Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 

"Філософія права"/ Романова Альона Сергіївна; ЛьДУВС. - Львів, 2008. 
- 16с.                                                                               
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Х0 
Р75 

Росік  Тетяна Володимирівна 

   Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-

прикладні аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень"/ Росік Тетяна Володимирівна ; Мін. освіти 

і науки України;Нац. педаг. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 
20с.                                                                               

 

Історія політичних вчень 
 

Х1 
П125 

 

Павлусів  Надія Михайлівна 

   Філософсько-правові погляди західноукраїнських письменників 

кінця ХІХ - початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук: спец. 12.00.12 "Філософія права"/ Павлусів Надія 
Михайлівна; НАВС. - Київ, 2010. - 20с.                                        

  

 

Історія держави та права 

 

Х2(0) 
К562 

Ковалик  Галина Ігорівна 

   Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"/ 

Ковалик Галина Ігорівна; Мін. освіти і науки України; Львівський 
національний ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2016. - 20с. - Б. Ц.                                                                             

 

Конституційне право 
 
Х620 

В686 

Волошина  Ірина Вікторівна 

   Конституційно-правовий статус дитини в Україні: дис. ... 
канд.юрид. наук (12.00.02)/ Волошина Ірина Вікторівна; МВС України, 

НАВС.- Київ,2016. 237с.                                                                               
 
Х620 

В686 

Волошина  Ірина Вікторівна 

   Конституційно-правовий статус дитини в Україні: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне 

право; муніципальне право"/ Волошина Ірина Вікторівна; МВС України, 
НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                             
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Х620 
З-156 

Задорожня  Галина Володимирівна 

   Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та 

зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне право; 
муніципальне право"/ Задорожня Галина Володимирівна; МВС України, 

НАВС. - Київ, 2016. - 41с.                                                                                
 
Х620 

З-156 

Задорожня  Галина Володимирівна 

   Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та 

зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.02/ Задорожня Галина Володимирівна; МВС України, НАВС. – 
Київ,2016. -41с.                                                                               

 

Х620 
К65 

   Конституція України (ст. на 30 вер. 2016 р.). Закон України "Про 
судоустрій і статус суддів" (від 2 чер. 2016 р.№4712-XV). - Київ, 2016. 

- 159с. - (Закон і Бізнес. Судова реформа; №30-31().                                                                               
 
Х620 

К903 

Кулик  Тетяна Олександрівна 

   Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в місті Києві: монографія/ 

МВС України, НАВС.- Київ: Алерта, 2016. - 198с.                                                                                
 
Х620 

Р697 

Романюк Павло Віталійович 

   Конституційно-правові засади інституту представницького 

мандату в Україні: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец.12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"/ 

Романюк Павло Віталійович; МОН України. Нац. юрид. ун-т 
ім.Я.Мудрого. - Харків, 2016. - 20с.                                                                               

 
Х620 
С480 

Слободяник  Тетяна Миколаївна 

   Муніципально-правова відповідальність місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів в Україні: афтореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 "Конституційне 

право; муніципальне право"/ Слободяник Тетяна Миколаївна; МВС 
України, НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               

 

Х620 
С480 

Слободяник  Тетяна Миколаївна 

   Муніципально-правова відповідальність місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів в Україні: дис. ... канд.юрид. наук 
(12.00.02)/ Слободяник Тетяна Миколаївна; МВС України, НАВС. – 
Київ,2016. 262с.                                                                               
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Адміністративне право 
 

Х621 
В486 

Вінічук  Марія Володимирівна 

   Соціальна компонента економічної безпеки України: автореф. 

дис.на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 21.04.01 
"Економічна безпека держави (економічні науки)"/ Вінічук Марія 
Володимирівна; МВС України. Львів. ДУВС. - Львів, 2016. - 20с.                                                                              

 
Х621 

Г14 

Гайворонська  Яна Вікторівна 

   Адміністративно-правовий примус у системі фінансового 

моніторингу: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право"/ Гайворонська Яна Вікторівна; МВС України. 
ОДУВС. - Одеса, 2016. - 18с.                                                                              

 
Х621 
Г200 

Гарбузов  Володимир Володимирович 

   Адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішньої безпеки 

Національної поліції України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право"/ Гарбузов Володимир 
Володимирович; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20с.                                                                                

 

Х621 
Г555 

Глушко Євгеній Валентинович 

   Адміністративно-правове забезпечення участі громадськості у 

протидії корупції: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право"/ Глушко Євген Валентинович; МОН України. 

НАУ. - Київ, 2016. - 19с.                                                                               
 

Х621 
К893 

Кузьменко  Оксана Володимирівна 

   Адміністративно-правова охорона лісових ресурсів: монографія/ 
О.В.Кузьменко, С.В.Матчук.- Харків: Ніка Нова, 2015.- 248с.- Бібліогр.: 

с.231-247 (183 назви).                                                                               
 

Х621 
Л135 

Лавриненко  Олексій Олександрович 

   Адміністративно-правове регулювання профілактичної діяльності 

у сфері охорони здоров'я: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право"/ Лавриненко Олексій Олександрович; МОН 

України. НАУ. - Київ, 2015. - 20с.                                                                                 
 
Х621 

Л638 

Лисюк Сергій Анатолійович 

   Публічне адміністрування у сфері комунального господарства 

України: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право"/ Лисюк Сергій Анатолійович; МВС України . 
НАВС. - Київ, 2015. - 20с.                                                                               
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Х621 
Л869 

Луцик  Алла Михайлівна 

   Адміністративні процедури у сфері оподаткування в Україні: 
автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право"/ Луцик Алла Михайлівна; МОН України. НАУ. - Київ, 2016. - 

18с.                                                                                
 

Х621 

М667 

   Митний кодекс України: Кодекс України від 13 березня 2012 року № 

4495-VI; Офіц. текст зі змінами та доп. станом на 15.08.2016/ Мін. юст. 
України. - Київ, 2016. - 472с. - (Кодекси України; №9/2016).                                                                               

 
Х621 
М691 

Михайлюк  Яна Богданівна 

   Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та 

Україні (порівняльно-правовий аспект): автореф. дис.на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право"/ Михайлюк Яна 
Богданівна; Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2016. - 20с. 
   

Х621 
О-542 

Олійник  Олександр Іванович 

   Народний комісаріат внутрішніх справ України (1917-1941рр.): 

структура, функції, діяльність: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових вчень"/ Олійник Олександр 

Іванович; Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. - 20с.                                                                                
 
Х621 

О-641 

 

   Організація роботи керівника міськрайліноргану внутрішніх 

справ України: управлінський та психолого-педагогічний аспекти: 
навч.-метод. посіб./ МВС України, НАВС; Кафедра упр. та роботи з 

персоналом. - Київ, 2014. - 277с. 
 

Х621 

П226 

Пащенко  Костянтин Сергійович 

   Правове регулювання судових витрат в адміністративному 

судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право"/ Пащенко Костянтин Сергійович; Держ. 
наук.-дослід ін-т МВС України. - Київ, 2012. - 20с. 

 

Х621 

П334 

Пирога  Ігор Степанович 

   Правові та організаційні засади реформування податкової системи 

Ураїни: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право"/ Пирога Ігор Степанович; Держ. наук.-дослід ін-т 
МВС України. - Київ, 2012. - 20с. 
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Х621 
П577 

Поплавський  Володимир Юрійович 

   Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів у 

державно-службових відносинах: автореф. дис.на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право"/ Поплавський 

Володимир Юрійович; МОН України. НАУ. - Київ, 2015. - 20с. 
 

Х621 

П603 

Порфімович  Ольга Леонідівна 

   Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та 

правоохоронних органів України (за матеріалами української преси 

періоду незалежності): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філолог. наук: спец. 10.01.08 "Журналістика"/ Порфімович Ольга 
Леонідівна; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченека; Ін-т журналістики. - 

Київ, 2000. - 18с. 
                                                                               

Х621 
Р198 

Ракша  Наталія Станіславівна 

   Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 

"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право"/ Ракша Наталія Станіславівна; ЛДУВС.- Львів, 2007. - 20с. 

    

Х621 
С137 

Савченко Олександр Васильович 

   Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец.12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень"/ Савченко Олександр Васильович; 
Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2016. - 20с. 
 

Х621 
Т190 

Тарапака  Ірина Юріївна 

   Адміністративно-правове регулювання свободи пересування та 

вільного вибору місця проживання в Україні: автореф. дис.на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право"/ Тарапака Ірина Юріївна; МВС України. ОДУВС. - Одеса, 2016. - 
20с.                                                                               

 
Х621 
Т367 

 

   Тестові завдання з питань законодавчого забезпечення діяльності 

підрозділів кримінальної поліції України: навч. посібник/ 

В.І.Василинчук, С.С.Чернявський, І.М.Купранець та ін.; НАВС. - Київ: 
НАВС, ФОП Кандиба Т. П., 2016. - 118с.                                                                                

 
Х621 
Т383 

 

   Технічне регулювання: правове забезпечення в Україні: наук.-
довід. посібник/ Укл. М.Г.Вербенський та ін.; МВС України; ДНДІ.- 

Київ-Харків: ДНДІ МВС України; Мачулін, 2016. - 410с. - ("Спец. 
техніка в діяльн. ОВС: прав. та наук.-тех. забезп.").                                                                              

 



 9 

Х621 
Т480 

Ткаленко  Ольга Михайлівна 

   Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім'ї 

відносно дітей: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук 
: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право"/ Ткаленко Ольга Михайлівна; МВС України. 
ОДУВС.- Одеса, 2016. - 19с.                                                                               

 

Х621 
Т480 

Ткаліч  Ігор Олександрович 

   Адміністративне та правове забезпечення діяльності недержавних 

пенсійних фондів в Україні: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право"/ Ткаліч Ігор Олександрович; 

Міжрегіон. академія управління персоналом. - Київ, 2016. - 20с.                                                                                
 

Х621 
Т510 

Токарєва Ксенія Сергіївна 

   Правові наслідки закінчення строку накладення 

адміністративного стягнення: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право"/ Токарєва Ксенія Сергіївна; МОН 

України. НАУ. - Київ, 2015. - 20с.                                                                          
 
Х621 

У801 

Устименко  Євген Вікторович 

   Санкції за адміністративним правом України: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 

"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право"/ Устименко Євген Вікторович; Мін. освіти і науки України; 
Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20с.                                                                              

 
Х621 

Я474 

Яковлєв  Павло Олександрович 

   Адміністративно-правові засади регулювання тарифів на 

житлово-комунальні послуги: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право"/ Яковлєв Павло Олександрович ; 
Мін. освіти і науки України; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 

Харків, 2016. - 20с.                                                                              

 

Фінансове право 

 
Х622 

П371 

Плакся  Наталія Анатоліївна 

   Правове регулювання фінансового контролю за дотриманням 

аудиторської та банківської таємниць як видів інформації з 

обмеженим доступом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право"/ Плакся Наталія Анатоліївна; МАУП. - 

Київ, 2015. - 20с.                                                                               
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Х622 
Ч-421 

Чемерис Максим Сергійович 

   Фінансово-правові основи гарантування і страхування вкладів 

фізичних осіб: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук 

: спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право"/ Чемерис Максим Сергійович; Національний ун-т 

держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2015. - 20с.                                                                               
 
Х622 

Я559 

Ямненко  Тетяна Михайлівна 

   Здійснення прав у фінансових правовідносинах: проблеми 

зловживання та доказування неправомірної поведінки: автореф. 

дис.на здобуття наук. ступеня докт. юрид./ Ямненко Тетяна Михайлівна; 
Міжрегіон. академія управління персоналом. - Київ, 2016. - 20с.                                                                              

 

Цивільне право 
 

Х623 
Г522 

Гладка  Олена Валентинівна 

   Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування: 
автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Господарське право; господарсько-процесуальне право"/ Гладка Олена 
Валентинівна; Міністерство освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. 
Я. Мудрого. - Харків, 2015. - 20с.                                                                                

 
Х623 

Ж815 

Жорнокуй Юрій Михайлович 

   Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в 

акціонерних товариствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право"/ Жорнокуй Юрій 
Михайлович; Мін. освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Я. 

Мудрого. - Харків, 2016. - 44с.                                                                               
 
Х623 

І-487 

Ільченко  Ганна Олександрівна 

   Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг: 
автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право"/ Ільченко Ганна Олександрівна; НАПН УКраїни. 
НДІППП ім.акад. Ф.Г.Бурчака. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               

 
Х623 

К703 

Корчагін  Максим Павлович 

   Добросовісне набуття майна, відчуженого неуповноваженою 

особою: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право"/ Корчагін Максим Павлович; МОН 
України. Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка. - Київ, 2016. - 20с. 
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Х623 
М761 

Молчанова  Марина Євгенівна 

   Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу 

товарів: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право"/ 
Молчанова Марина Євгенівна; НАПН України. НДІППП 

ім.акад.Ф.Г.Бурчака. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               
 
Х623 

П180 

Паракуда  Ірина Вікторівна 

   Господарсько-правове регулювання складської діяльності в 

Україні: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 

12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне право"/ 
Паракуда Ірина Вікторівна; МОН України. Київський нац. ун-т 
ім.Т.Шевченка. - Київ, 2016. - 21с.                                                           

 
Х623 

П370 

Плавшуда  Катерина Володимирівна 

   Господарсько-правове регулювання металургійного виробництва 

в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"/ 

Плавшуда Катерина Володимирівна; Мін. освіти і науки України; Нац. 
юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2016. - 20с.                                                                              

 
Х623 
П438 

Погребняк  Володимир Яковлевич 

   Цивільно-правове регулювання відносин споживчого 

кредитування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право"/ Погребняк Володимир Яковлевич; 
Мін. освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 
2016. - 20с.                                                                               

 
 

Х623 
П468 

Пожоджук Роман Васильович 

   Захист прав споживачів за договором постачання електричної 

енергії через приєднану мережу: автореф. дис.на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право"/ Пожоджук Роман 

Васильович; НАПН УКраїни. НДІППП ім.акад. Ф.Г.Бурчака. - Київ, 
2016. - 20с.                                                                                

 

Х623 
С759 

Стадник  Катерина Олександрівна 

   Господарсько-правова політика в сфері законодавства про 

економічну концентрацію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 "Господарське право, господарсько-
процесуальне право"/ Стадник Катерина Олександрівна; Мін. освіти і 

науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2016. - 22с.                                                                               
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Х623 
Ч-871 

Чуйко Лілія Андріївна 

   Земельна ділянка у цілісному майновому комплексі суб’єкта 

господарювання: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Господарське право; господарсько-процесуальне 
право"/ Чуйко Лілія Андріївна; Міністерство освіти і науки України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2015. - 20с.                                                                                 

 

Земельне право 
 
Х625 

М910 

Муравська Марія Леонідівна 

   Правове регулювання створення і використання штучних водних 

об'єктів в Україні на землях приватної власності: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земельне 

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"/ 
Муравська Марія Леонідівна; НАН України. Ін-т держ. і права 

ім.В.М.Корецького. - Київ, 2016. - 18с.                                                                               
 
Х625 

Н223 

Наконечний  Андрій Богданович 

   Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством 

України: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.06 "Земельне право; екологічне право; природоресурсне 

право"/ Наконечний Андрій Богданович; Міністерство освіти і науки 
України; Національний юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2016. - 20с.                                                                                

 
Х625 
С347 

Сидоренко Валерій Віталійович 

   Правові наслідки самовільного зайняття земельних ділянок: 

автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земельне право; екологічне право; природоресурсне право"/ Сидоренко 

Валерій Віталійович; Міністерство освіти і науки України; 
Національний юрид. ун-т ім. Я. Мудрого.- Харків, 2015. - 20с.                                                                               

 

Кримінальне право 
 

Х628.1 
Б483 

Бердиченко  Ірина Олегівна 

   Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні 
елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської 

діяльності: Дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ Бердиченко Ірина 
Олегівна; МВС України, НАВС.- Київ,2016. 256с.                                                                               
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Х628.1 
Б483 

Бердиченко  Ірина Олегівна 

   Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні 

захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері 

господарської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право"/ Бердиченко Ірина Олегівна; МВС 
України, НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               

 

Х628.1 
Д464 

Дімітров  Михайло Михайлович 

   Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака 

для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 

зазначення походження товару: дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ 
Дімітров Михайло Михайлович; МВС України, НАВС. – Київ,2016. 

238с.                                                                               
 

Х628.1 
Д464 

Дімітров  Михайло Михайлович 

   Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака 

для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 

зазначення походження товару: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право"/ Дімітров Михайло 
Михайлович;МВС України. НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               

 

Х628.1 
Н342 

Наумов  Анатолий Валентинович 

   Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм: 
автореф. дис. на соиск. уч. степени док. юрид. наук: спец. 12.00.08 

"Уголовное право и процес; исправительно-трудовое право"/ Наумов 
Анатолий Валентинович; Мин-во высшего и сред. спец. образования 

Украинской ССР; Киевский ордена ленина Государственный ун-т им. Т. 
Г. Шевченко. - Киев, 1975. - 15с.                                                                               

 

Х628.1 
П271 

Перепелица  Александр Иванович 

   Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом: 

автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 
"Уголовное право и процес; исправительно-трудовое право"/ 
Перепелица Александр Иванович; Мин-во высшего и сред. спец. 

образования УССР; Харьковский юридический ин-т им. Ф. Э. 
Дзержинского. - Харьков, 1980. - 50с.                                                                               

 
Х628.1 
П326 

Пинаев  Анатолий Алексеевич 

   Проблемы дальнейшего совершенствования советского 

уголовного законодательства об ответственности за хищения: 
автореф. дис. на соиск. уч. степени док. юрид. наук: спец. 12.00.08 

"Уголовное право и процес; исправительно-трудовое право"/ Пинаев 
Анатолий Алексеевич; Киевский ордена Ленина государственный 
университет им Т. Г. Шевченко. - Киев, 1984. - 32с.                                                                              
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Х628.1 
П-834 

   Протидія оперативними підрозділами Національної поліції 

України злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв: метод. рек./ 
В.І.Василинчук, І.М.Купранець, М.В.Бурак та ін.; МВС України, 

Департ. захисту екомоміки нац. поліції; НАВС.- Київ: НАВС, ФОП 
Кандиба Т. П., 2016. - 76с.                                                                              

 
Х628.1 
П-834 

 

   Протидія підрозділами національної поліції України 

фінансуванню створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань: метод. рек./ В.І.Василинчук, І.М.Купранець, 
М.В.Буряк та ін.; МВС України, Нац. поліція України, НАВС.- Київ: 

НАВС, ФОП Кандиба Т. П., 2016. - 77с. 
 

Х628.1 

Р156 

Радутний  Олександр Едуардович 

   Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, 

використання та розголошення відомостей, що становлять 

комерційну таємницю (аналіз складів злочинів): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня кандит. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне 
право та кримінологія; Кримінально-виконавче право"/ Радутний 

Олександр Едуардович; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 
Харків, 2002. - 21с. 

 
Х628.1 
С816 

Столяр  Таїсія Володимирівна 

   Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди 

при перевищенні меж необхідної оборони: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право"/ Столяр Таїсія 

Володимирівна; МВС України, НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                             
 

Х628.1 
С816 

Столяр Таїсія Володимирівна 

   Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди 

при перевищенні меж необхідної оборони: дис. ... канд.юрид. наук 

(12.00.08)/ Столяр Таїсія Володимирівна; МВС України, НАВС.- 
Київ,2016. 262с. 

 

Кримінологія 
 

Х628.3 
А721 

   Антикорупційна політика в Україні. Стуктурно-логічні схеми: 
навч. посіб./ В.І.Василинчук, С.С.Чернявський, І.М.Купранець; МВС 

України; Департ. захисту економ. нац. поліції; НАВС.- Київ: НАВС, 
ФОП Кандиба Т. П., 2016. - 117с.                                                                              

 

Х628.3 
Б835 

   Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та 

шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів: 

Міжвід. наук.-практ. семінар:зб мат-лів (К., 10 черв. 2016 р.)/ Рада нац. 
безпеки і оборони України; Міжвід. наук.-дослід. центр з пробл. б-би з 
орг-ною злочинністю. - Київ, 2016. - 137с.                                                                               
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Х628.3 
О-542 

Олійник Олександр Миколайович 

   Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у 

Збройних Силах України: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кнримінологія; 
кримінально-виконавче право"/ Олійник Олександр Миколайович; Нац. 

академ. правових наук України; Наук.-дослід. ін-т вивч. проблем 
злочинності ім. академіка В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20с.                                                                               

 

Х628.3 
П352 

   Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Вип.31/ Нац. 
акад. прав. наук України; Нац. юрид ун-т ім. Я. Мудрого; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. - Харків: "Право", 2016. - 
273с.                                                                               

 

Х628.3 
П685 

   Правові засади протидії сепаратизму в Україні: збірка 

нормативно-правових актів/ НАВС.- Київ: НАВС, ФОП Кандиба, 

2016. - 326с.                                                                              
 
Х628.3 

П834 

   Протидія сепаратизму в Україні: словник-довідник/ НАВС. - Київ: 

НАВС, ФОП Кандиба, 2016. - 97с.                                                                                
 

Х628.3 
Щ921 

   Щодо оцінки стану транскордонної і транснаціональної 

організованої злочинності та її впливу на суспільно-політичні та 

соціально-економічні процеси в державі. Критерії оцінки 

криміногенної ситуації : метод. рек./ М.В.Гребенюк, М.П.Марчук, 
С.А.Шепетько та ін.; Рада нац. безп. і оборони України; Міжвід. НДІ з 
проб. боротьби з організов. злочин. - Київ, 2016. - 82с.                                                                             

 

Система судових органів 
 
Х629.0 
В686 

Волошина  Віта Анатоліївна 

   Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного 

Суду України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"/ 

Волошина Віта Анатоліївна; Мін. освіти і науки України; Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 19с. 
                                                                                

Х629.0 
П32 

Пивовар  Інна Василівна 

   Правовий статус суддів судів загальної юрисдикції України у 

1991-2014 рр.(історико-правове дослідження): автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень"/ Пивовар 

Інна Василівна; Мін. освіти і науки України;Нац. педаг. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова.- Київ, 2016. - 17с. 
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                      Система органів прокуратури 
      

Х629.1 
О-446 

Одуденко  Віта Володимирівна 

   Організація роботи органів прокуратури у сфері ювенальної 

юстиції: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец.12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"/ Одуденко Віта 
Володимирівна; ГП України. Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 

2016. - 20с.                                                                              

 

Цивільний процес 
 
Х629.2 

М473 

Мелех Любомира Володимирівна 

   Господарський процес: підручник/ ЛьвДУВС.- Львів: ЛьвДУВС, 
2016. - 367с.                                                                               

 
Х629.2 
Я812 

Ясиновський  Іван Григорович 

   Імплементація процедури медіації в українське законодавство: 

теоретико-правовий аналіз: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень"/ Ясиновський Іван Григорович; МВС 

України, НАВС. - Київ, 2016. - 21с.                                                                                
 

Х629.2 
Я812 

Ясиновський  Іван Григорович 

   Імплементація процедури медіації в українське законодавство: 
теоретико-правовий аналіз: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01/ 

Ясиновський Іван Григорович; МВС України, НАВС. – Київ,2016. -295с. 
                                                                             

 

Кримінальний процес 
 

Х629.3 
Б822 

Боржецька  Наталія Леонідівна 

   Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні 

та прикладні проблеми: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальник процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"/ Боржецька 

Наталія Леонідівна; МОН України. Київський нац. ун-т ім.Т.Шевченка. - 
Київ, 2016. - 19с. 

 
Х629.3 
В433 

 

   Використання інтерактивних методів навчання під час 

проведення практичних занять із кримінального процесуального 

права: навч.-метод. посіб./ Р.І.Благута, Н.І.Мачинська, А.І.Кунтій; 
ЛьвДУВС. - Львів: ЛьвДУВС, 2016. - 139с. 
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Х629.3 
К68 

Коробко  Юрій Вікторович 

   Процесуальні повноваження прокурора у досудовому 

кримінальному провадженні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"/ 

Коробко Юрій Вікторович; Генеральна прокуратура України; Нац. 
акад.прокуратури України. - Київ, 2016. - 20с.                                                                               

 

Х629.3 
К823 

Крикливець  Дмитро Євгенович 

   Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим 

суддею: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність"/ Крикливець Дмитро Євгенович; 

Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 
2016. - 20с.                                                                              

 
Х629.3 
К964 

Кушнерик  Юрій Анатолійович 

   Процесуальне керівництво розслідування грабежів та розбійних 

нападів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність"/ Кушнерик Юрій Анатолійович; Мін. 
освіти і науки України; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 
2016. - 19с. 

 
Х629.3 

Н552 

Нескороджена  Лариса Леонідівна 

   Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача 

та відповідача у крмінальному сдочинстві України: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза"/ Нескороджена Лариса 
Леонідівна; Київський нац. ун-т ім. Т .Шевченка. - Київ, 2002. - 16с.                                                                              

 
Х629.3 
Н632 

Ніколаєв  Олексій Олексійович 

   Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів 

обвинуваченого на досудовому слідстві: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза"/ Ніколаєв Олексій Олексійович; 
Київський нац. ун-т ім. Т .Шевченка. - Київ, 2001. - 20с.                                                                              

 

Х629.3 
О-754 

   Особливості процесуального доказування у кримінальних 

провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих 
територіях: матеріали круглого столу 26 липня 2016/ ГПУ України, 

НАПУ України; Громадська орг-ія "Всеукраїнська асоціація 
кримінального права". - Київ, 2016. - 174с. 

Х629.3 
П124 

Павловська  Анна Анатоліївна 

   Продовження та поновлення строків у кримінальному процесі 

України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза"/ Павловська Анна Анатоліївна; Держ. податк. служба 

України; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2012. - 20с.                                                       
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Х629.3 
П202 

Патик  Андрій Анатолійович 

   Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при 

розкритті та розслідуванні майнових злочинів: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза"/ Патик Андрій 

Анатолійович; НАВС. - Київ, 2011. - 20с.  
 
Х629.3 

П288 

Пєсцов  Руслан Геннадійович 

   Заочне провадження в кримінальному судочинстві України: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

"Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза"/ Пєсцов 
Руслан Геннадійович; Держ. податк. служба України; Нац. ун-т держ. 
податк. служби України. - Ірпінь, 2012. - 20с.                                                                                

 
Х629.3 

П318 

Пєший  Даніїл Артурович 

   Забезпечення законності у досудовому кримінальному 

провадженні: монографія/ МВС України; НАВС.- Київ: Вид. центр. 
"Кафедра", 2016.- 149с.                                                                               

 

Х629.3 

П35 

Письменный  Дмитрий Петрович 

   Отказ в возбуждении уголовного дела в советском уголовном 

процессе (по материалам органов МВД Украинской ССР): автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Харьк. юрид. ин-т. - Харьков, 1980.                                                                             

 
Х629.3 
П959 

Пышнев  Дмитрий Иванович 

   Судебное разбирательство по делам об условном освобождении из 

мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного 

к труду: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09 "Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; 
криминалистика/ Пышнев Дмитрий Иванович; Мин-во высшего и сред. 
спец. образования УССР; Харьковский юридич. ин-т им. Ф. Э. 

Дзержинского. - Харьков, 1981. - 17с.                                                                                
 

Х629.3 
Р882 

Русанова  Олеся Геннадіївна 

   Забезпечення законності в кримінально-процесуальній діяльності 

міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза"/ 
Русанова Олеся Геннадіївна; Держ. податк. служба України; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2012. - 20с.                                                                               
 
Х629.3 

Т452 

Тітко  Іван Андрійович 

   Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного 

інтересу в кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"/ 
Тітко Іван Андрійович; Мін. освіти і науки України; Нац. юрид ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 40с.                                                                               
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Х629.3 
Т510 

Токаренко Крістіна Вікторівна 

   Процесуальний порядок закриття кримінального провадження: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Токаренко Крістіна Вікторівна; МВС 

України, НАВС. – Київ,2016. -209с.                                                                              
 

Х629.3 
Т510 

Токаренко  Крістіна Вікторівна 

   Процесуальний порядок закриття кримінального провадження: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

"Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність"/ Токаренко Крістіна Вікторівна; 

МВС України, НАВС. - Київ, 2016. - 20с.                                                                              

 

Криміналістика 
 
Х629.4 

В387 

 

   Вестник криминалистики.- Санкт-Петербург, 2016. - 149с. - (№1(57)-

2016).                                                                               
 
Х629.4 

В559 

   Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з випуском на 

ринок України небезпечної продукції (ст. 227 КК України): метод. 
рек./ В.І.Василинчук, І.М.Купранець, М.В.Бурак та ін.; МВС України; 
Департам. захисту економ. нац. поліції; НАВС. - Київ: НАВС, ФОП 

Кандиба Т. П., 2016. - 65с.                                                                             
 

Х629.4 
К823 

   Криміналістичний вісник: наук.-практ. збірник. №1(25),2016/ ДНД 
ЕКЦ МВС України. НАВС; гол. ред. В.В.Чернєй. - Київ, 2016. - 211с.                                                                               

 

Х629.4 
П125 

Павлюк  Наталія Вікторівна 

   Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та 

використання під час допиту): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза"/ Павлюк Наталія Вікторівна; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків, 2011. - 20с. 
 

Х629.4 
П758 

   Призначення судових експертиз під час розслідування 

неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності: метод. рек./ 

С.С.Охріменко,В.В.Юсупов, Ю.П.Приходько та ін. ; Нац. поліція 
України, Головне слід. упр.; МВС України, НАВС. - Київ: НАВС, 2016. - 

43с.    
                                                                             

Х629.4 

Р654 

   Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення (з 

урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, 

адаптованих в Україні): метод. рек./ О.Г.Рувін (гол. авт кол.), 

А.О.Полтавський, М.С.Бондар та ін.: за заг ред.Л.М.Головченко та ін. - 
Київ: КНДІСЕ, 2014. - 75с. 
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Х629.4 
Р759 

 

Роспутько Е.И.  

   Расследование и предупреждение преступных нарушений правил 

техники безопасности при производстве подземных работ в 

угольной промышленности: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. 

юрид. наук: спец. 12.717 "Криминалистика"/ Роспутько Е. И.; Мин-во 
высшего и сред. спец. образования УССР; Харьковский юридический 
ин-т. -Харьков, 1971. - 24с.                             

 

Х629.4 

Х227 

Харченко  Сергій Володимирович 

   Тактика проведення слідчих (розшукових) дій за участю 

неповнолітніх підозрюваних: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"/ 
Харченко Сергій Володимирович; МВС України, НАВС. - Київ, 2016. - 

19с.                                                                               
 
Х629.4 

Х227 
 

 

Харченко  Сергій Володимирович 

   Тактика проведення слідчих (розшукових) дій за участю 

неповнолітніх підозрюваних: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ 

Харченко Сергій Володимирович; МВС України, НАВС. – Київ,2016. -
237с. 

  

  

 

Держава та право зарубіжних країн 
 
Х8 

К900 

Кулабухова  Альона Володимирівна 

   Інститут громадянства Європейського Союзу (загальнотеоретичне 

дослідження): автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук 

: спец.12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень"/ Кулабухова Альона Володимирівна; МОН України. 
Нац. юрид. ун-т ім.Я.Мудрого. - Харків, 2016. - 20с.                                                                              

 

Галузі права 
 

Х99 
А640 

   Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України 

до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище 

України в 2016 році"/ Нац. ін-т стратег.досліджень. - Київ: НІСД, 2016. 
- 688с. 
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Вогнева підготовка 
 

Ц 
К85 

 

Крылов Анатолий 

   Стиль спецназа. Система боевого выживания.- Ростов на Дону: 

"Феникс", 2004. - 237с. - ("Антитеррор").                                                                                

 

Культура. Наука. Освіта 
 
Ч21 

Б184 

Байлов Антон Володимирович 

   Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, 

аспірантів, ад’юнктів та докторантів: Довідник молодого вченого/ 
А.В.Байлов, О.М.Литвинов, В.В.Чумак; МВС України, ХНУВС, КАУ.- 

Харків: ХНУВС, Тім Паблік Груп, 2016. - 364с.                                                 
                               

Ч30/49 
Г124 

Гаврилюк Галина Михайлівна 

   Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації 

проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів: 

автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук : спец. 12.00.04 
"Господарське право; господарсько-процесуальне право"/ Гаврилюк 

Галина Михайлівна; МОН України. Херсонський державний 
університет. - Херсон, 2016. - 20с.                                                                                

 

Ч30/49 
К471 

Клак  Інна Євгеніївна 

   Формування професійної комунікативної компетентності в 

майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових 

дисциплін: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук : 
спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"/ Клак Інна 

Євгеніївна; Міністерство освіти і науки України; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. - Київ, 2015. - 20с. 

 
Ч30/49 
К563 

Ковалькова  Тетяна Олександрівна 

   Формування готовності майбутніх психологів до професійної 

діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: автореф. 
дис.на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти"/ Ковалькова Тетяна Олександрівна; 
Міністерство освіти і науки України; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2016. 
- 20с.                                                                               
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Ч23 
Н561 

Нестеренко Олександр Васильович 

   Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих 

інформаційно-аналітичних систем органів державної влади: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. тех. наук: спец. 05.13.06 
"Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні 

технології"/ Нестеренко Олександр Васильович; Нац. акад. наук 
України; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2006. - 40с.  
 

Ч30/49 
П125 

Павлюк Любов Володимирівна 

   Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів 

енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення 

електротехнічних дисциплін: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання 

(сільськогосподарські дисципліни)/ Павлюк Любов  Володимирівна; 
Міністерство освіти і науки України; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Київ, 2015. - 20с.                                                                                
 
Ч30/49 

Ш352 

Швець  Тетяна Анатоліївна 

   Педагогічні умови формування професійної майстерності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: автореф. 

дис.на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук : спец. 12.00.04 
"Господарське право; господарсько-процесуальне право"/ Швець Тетяна 
Анатоліївна; МОН України. Херсонський державний університет. - 

Херсон, 2016. - 20с.                                                                                 

 

Психологія 
 
Ю9 

А663 

Андрушко  Ярина Степанівна 

   Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності 
майбутнього працівника органів внутрішніх справ: монографія/ 
ЛьвДУВС.- Львів: ЛьвДУВС, 2016. - 275с.                                                                               

 

 

 
 
 

 
 
 

 


