
Бібліографічний огляд 

літератури на тему:  

«Правові знання – веління 

часу» 



Право  — це сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих 

державною владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості 

громадян, що створили державу з метою захисту їх прав, свобод і власності, стабілізації 

суспільних відносин, встановлення цивілізованого правового порядку в країні, зміцнення і 

розвитку держави. 



Адміністративне право України : навч. посібник для здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" освітньо-

професійної програми "Правознавство" / МОН України, Запорізький 

нац. ун-т, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем 

службового права, Національна академія правових наук України ; за 

ред. Т. О. Коломоєць. - Київ : Гельветика, 2018. - 83, [1] с.  

    У навчальному посібнику у систематизованому вигляді 

подається основний матеріал із базових тем навчальної 

дисципліни "Адміністративне право", завдання для 

набуття практичних компетентностей, списки основної та 

додаткової літератури, завдання для самостійної роботи. 

Для науковців, практичних працівників, викладачів і 

студентів, широкого кола читачів. 



Право і закони супроводжують людину все її життя. Знати та розуміти закони нам 

потрібно для того, щоб дотримуватися порядку в суспільстві і не порушувати 

загальноприйняті норми. 



Вишновецька, С. В. Міжнародне приватне право : 

навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 163, [1] с.  

    Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів 

вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника 

побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні 

матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник 

стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з 

курсу міжнародного приватного права, які стануть у пригоді в 

практичній діяльності кожного юриста.    



Держава і право : збірник наукових праць: 

юридичні і політичні науки. Вип. 85 / Ін-т держави 

і права імені В. М. Корецького НАН України ; 

[редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна, О. В. 

Скрипнюк [та ін.]. - Київ : Юридична думка, 2019. 

- 440, [1] с.  

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави 

і права, державного управління, адміністративного, конституційного, 

міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та 

екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-

процесуального права. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, 

усіх, хто прагне отримати знання з юридичних наук. 



Кримінальний процес України у питаннях і відповідях  : 

навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. 

Савицький [та ін.] ; Нац. академія внутрішніх справ. - 4-

те вид., переробл. і допов. - Київ : КНТ, 2020. - 268, [1] с. 

 

 



Кримінальний процес України у питаннях і 

відповідях : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. 

Рожнова, Д. О. Савицький [та ін.] ; Нац. 

академія внутрішніх справ. - 4-те вид., переробл. 

і допов. - Київ : КНТ, 2020. - 268, [1] с.  

   Пропонований курс лекцій з урахуванням чинного законодавства 

висвітлює положення про організацію побудови нотаріату в 

Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи 

нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила і порядок 

вчинення нотаріальних дій. Структура посібника побудована на 

найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – 

у запитаннях і відповідях.  



Конституція України (проект нової редакції) / 

Ін-т законодавчих передбачень і правової 

експертизи ; [упоряд. В. В. Костицький]. - 

Дрогобич : Коло, 2015. - 99, [1] с.  

   Майже двадцятирічний період, що минув з часу ухвалення 

Конституції України 1996 року дозволив з’ясувати, як 

важливість стабільності правової системи та суспільно-

політичного життя, так і значимість неперервності процесу 

розвитку конституціоналізму, необхідність внесення 

відповідних змін до Конституції України. 



Корнєєв, Ю. В. Нотаріат в Україні  : навч. 

посіб. / Ю. В. Корнєєв. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. - 119, [1] с.  

 

   Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, 

аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального 

посібника побудована на оптимальному та легкому поданні 

матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник 

стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з 

курсу нотаріального права, які стануть у пригоді в практичній 

діяльності кожного юриста. 



Костицький, В. В. Обмеження правом законодавчої 

та судової влади : монографія / В. В. Костицький, 

О. Г. Кобан. - Київ : АртЕк, 2017. - 227, [1] c.  

   У монографії поєднують  здобутки класичної та сучасної теорії 

права і державознавства, розглянуто науково-теоретичну 

проблематику правового обмеження законодавчої та судової влади. 

Акцентовано увагу на загальнометодологічних, соціолого-правових 

і теоретичних засадах дослідження. Проаналізовано основні 

наукові підходи до осмислення такого явища, як обмеження влади в 

історії правової думки і сучасний стан вивчення цього питання. 

Розглянуто особливості самообмеження державної влади у 

контексті реалізації принципу поділу державної влади. 



Музика-Стефанчук, О. А. Сучасні проблеми 

тлумачення норм фінансового права 

України : монографія / О. А. Музика-

Стефанчук, А. А. Мазниця. - Кам'янець-

Подільський : Друкарня Рута, 2014. - 231, 

[1] с.  

    У монографії досліджуються сучасні теоретико-

прикладні тлумачення норм фінансового права України. 

Зокрема, розглядається поняття і види тлумачення норм 

права, зокрема фінансового, висвітлюються особливості 

тлумачення норм фінансового права органами 

законодавчої, виконавчої влади, Президентом України, 

НБУ, місцевими органами влади, а також організаціями та 

фізичними особами, які не мають державно-владних 

функцій. 



Міжнародний комерційний арбітраж  : 

законодавство станом на 2019 р. / [Ін-т проблем 

законотворчості]. - Київ : Сварог, 2019. - 250, [1] с.  



Нестерович, В. Ф. Виборче право України : 

підручник / В. Ф. Нестерович ; М-во внутрішніх 

справ України, Луганський держ. ун-т внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка. - Київ : Ліра-К, 2019. - 

503, [1] с.  

    У підручнику викладено основні положення навчальної 

дисципліни «Виборче право України». У виданні 

висвітлюються поняття та основні підходи щодо розуміння 

виборчого права України, джерела виборчого права України, 

його суб'єкти та принципи, конституційно-правові засади 

проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту 

виборчого права в Україні, конституційно-правові засади 

діяльності виборчих комісій, організація виборчого процесу та 

застосування виборчої системи в Україні. 

 



Пєтков, С. В. Адміністративно-правова 

реформа в Україні  / С. В. Пєтков, Н. А. 

Армаш, Є. Ю. Соболь ; [під заг. ред. С. В. 

Пєткова]. - Київ : КНТ, 2019. - 111, [1] с 

 

    Теоретичним підґрунтям посібника стала людиноцентристська 

ідеологія відносин людини та держави, над розробкою якої 

працював академік В. Б. Авер’янов, що знайшла своє вираження у 

Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженій 

Указом президента України від 22.07.1998 р. Ця Концепція стала 

основою подальшого формування взаємної відповідальності між 

публічною владою та громадянами. 

 



Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права : 

[навч. посіб.] / С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 

2019. - 302, [1] с. 

 

    У видані розглянуто питання, пов’язані зі становленням 

адміністративного права як галузі права, яка розвивається 

відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у 

римському праві та сформульованих у вигляді норм, 

принципів, презумпцій тощо в теорії права.   

    Основною думкою, що пронизує всю роботу, є 

необхідність повернення до народовладдя, на якому 

будувалась Козацька Республіка в Гетьманські часи, та 

реформування українського законодавства відповідно до 

звичаєвого права як невід’ємної складової скіфо-

слов’янської цивілізації. 



Селецький, С. І. Теорія держави і права : навч. 

посіб. / С. І. Селецький. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. - 244, [1] с.  

   Вивчення курсу загальної «Теорія держави і права» 

студентами юридичного факультету має на меті оволодіти 

системою загальнотеоретичних сучасних знань про 

закономірності винекнення, розвитку і функціонування 

держави і права. 



 Україна, Закони.  

Закон України про судоустрій і статус суддів : зі 

змінами і доповненнями станом на 18 січня 2011 

року : (відповідає офіційному текстові) / З. 

Україна ; Всеукр. асоціація видавців "Правова 

єдність". - Київ : Алерта : ЦУЛ, 2011. - 144 с.  

   У виданні представлений Закон України про 

судоустрій і статус суддів станом на 18 січня 2011 року 

зі змінами і доповненнями. 



Федоренко, В. Л. Конституційне право України : 

підручник / Федоренко В. Л. ; М-во юстиції України, 

НА державного управління при Президентові 

України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 615, [1] с.  

    У підручнику висвітлено основні положення навчальної 

дисципліни «Конституційне право України», а саме 

питання теорії конституціоналізму та конституційного 

права, основ конституційного ладу, конституційно-

правового статусу людини, форм безпосереднього 

народовладдя, конституційних основ організації і 

здійснення державної влади та місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою України і 

правової охорони Основного Закону. 

 



Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 

ч. Ч. 1 / М. П. Апанасюк, О. В. Батожська, 

О. Г. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. Кройтора 

В. А., Кухарєва О. Є., Ткалича М. О. ; МОН 

України, Держ. вищий навч. заклад 

"Запорізький нац. ун-т". - Херсон : 

Гельветика, 2016. - 383, [1] c.  

Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 

ч. Ч. 2 / О. Є. Аврамова, М. П. Апанасюк, 

О. В. Батожська [та ін.] ; за заг. ред. 

Кройтора В. А., Кухарєва О. Є., Ткалича 

М. О. ; МОН України, Держ. вищий навч. 

заклад "Запорізький нац. ун-т". - Херсон : 

Гельветика, 2016. - 351, [1] c.  

   Навчальний посібник розроблено колективом 

кафедри цивільного права та процесу 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ та кафедри цивільного права 

Запорозького національного університету.  

   Посібник буде корисним студентам, 

викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться 

проблемами цивільного права. 

 



Дякуємо за увагу! 


