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2015 рік 

Гончарова А. В. Цивільне 

право України : навч. 

посіб. / А. В. Гончарова, Т. 

А. Кобзєва. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2015. – 168 с. 

 

У навчальному посібнику викладені питання щодо 

цивільного права, аналізується чинне законодавство 

України, висвітлюються основні засади цивілістики, основні 

принципи, поняття та категорії, зазначені в Цивільному 

кодексі України. Окрема увага приділена договірним 

правовідносинам та аномаліям у цивільному праві України. 

Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни для 

вищих навчальних закладів. Чітке графічне виділення 

визначень і текстових блоків сприяє концентрації уваги 

студентів, дає можливість систематично засвоювати знання 

з дисципліни. 

 

 

eSSUIR 

Сухонос В.В. Глава 

держави у державному 

механізмі: конституційно-

правовий статус : 

монографія / В. В. 

Сухонос. – Суми: Еллада-

S, 2015. – 304 с. 

У монографії досліджується конституційно-правовий статус 

глави держави крізь призму єдності його структурної, 

функціональної та організаційної складової, а також 

висвітлюється історія становлення і розвитку інституту 

глави держави в світі. Значна увага приділяється механізму 

держави в контексті його структурного та 

функціональнотехнологічного вимірів. 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/39181/1/honcharova_pravo.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/46604/1/Sukhonos_ml_mehanizm.pdf


2016 рік 

Бурбика М. М. Діяльність 

Державної судової 

адміністрації: правові та 

організаційні засади : 

монографія / М. М. 

Бурбика, В. О. Кібець, О. 

М. Рєзнік. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2016. – 143 с. 

 

У науковій праці вперше у рамках дослідження з 

використанням значної кількості нових нормативних 

джерел та наукової літератури проведене комплексне 

дослідження адміністративноправових засад діяльності 

Державної судової адміністрації, здійснений системний 

аналіз правовідносин, що регламентують діяльність судової 

адміністрації, визначені основні проблеми, зроблений ряд 

концептуальних висновків, а також обґрунтовані найбільш 

істотні напрями вдосконалення правового регулювання 

Державної судової адміністрації. 

 

 

eSSUIR 

Бурбика М. М.  Судові та 

правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навч. 

посібник / М. М. Бурбика, 

М. С. Уткіна. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2016. – 123 с. 

Навчальний посібник містить основні положення з курсу 

організації судових та правоохоронних органів. Особливу 

увагу акцентовано на ключових поняттях кожної з поданих 

тем курсу. Автори відокремили доступні для розуміння 

формулювання визначень та понять. Видання розраховане 

на викладачів, студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV 

рівнів акредитації, випускників, абітурієнтів. 

 

 

eSSUIR 

Пахомов В. В. 

Адміністративно-правове 

забезпечення контрольно-

наглядової діяльності у 

сфері земельних відносин 

: монографія / В. В. 

Монографію присвячено комплексному аналізу актуальних 

теоретикометодологічних, нормативно-правових і 

практичних аспектів здійснення контрольно-наглядової 

діяльності у сфері земельних відносин. У роботі 

удосконалені методологічні засади контрольно-наглядової 

діяльності як основного способу забезпечення законності у 

сфері земельних відносин. Подано адміністративноправову 

характеристику земельних відносин як предмета 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/47117/1/monograf2016.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/48426/1/Burbyka_sudovi.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/44345/1/pahomov.pdf


Пахомов ; за заг. ред.  А. 

М. Куліша. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2016. – 549 с. 

адміністративноправового регулювання. Визначено систему 

контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних 

відносин. Установлені основні напрями контрольно-

наглядової діяльності у сфері земельних відносин. 

2018 рік 

Іваненко  Д.Д. 

Адміністративно-правове 

регулювання відносин у 

сфері державної реєстрації 

прав на земельні ділянки 

в Україні та Німеччині: 

порівняльно-правовий 

аспект : монографія / Д.Д. 

Іваненко, А.Г. Мартин. – 

Суми : ВВП Мрія, 2018. – 

174 с. 

 

У монографії проведено порівняльно-правовий аналіз 

адміністративно-правових відносин, що складаються у сфері 

державної реєстрації прав на земельні ділянки у Німеччині 

та в Україні. Визначено особливості інституційних елементів 

державної реєстрації прав на земельні ділянки в 

організаційно-правовому аспекті. Охарактеризовано права 

та обов’язки уповноважених державних органів, суб’єктів 

реєстраційного провадження щодо питання формування та 

реалізації правової політики у сфері державної реєстрації 

прав на земельні ділянки. Зазначено про спільні та відмінні 

риси вказаних органів у Німеччині та в Україні. 

  

 

eSSUIR 

Кобзєва Т. А. 

Адміністративно-правове 

забезпечення управління 

фінансовою системою 

України : монографія / Т. 

А. Кобзєва. – Суми : 

Сумський державний 

У монографії уточнюється поняття фінансової системи 

України як об’єкта управління та предмета адміністративно-

правового регулювання. Здійснюється розмежування 

правовідносин, що виникають під час правового 

забезпечення фінансової системи. Узагальнюються мета, 

принципи та структура фінансової системи України. 

Характеризуються правові засади державної політики у 

сфері функціонування фінансової системи України та 

з’ясовується місце серед них адміністративного 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75121/1/Ivanenko_Martyn.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/67563/1/Kobzieva_upravlinnia.pdf


університет, 2018. – 433 с. регулювання. Розкривається адміністративно-правовий 

статус загальнодержавних суб’єктів управління фінансовою 

системою України. Окреслюється роль судів, 

правоохоронних органів та органів контролю в системі 

державних суб’єктів управління фінансовою системою 

України. 

Сухонос В.В. Склад 

злочину: закон, теорія та 

практика  : монографія / 

В.В. Сухонос, В.В. Сухонос 

(мол.). – Суми: 

Університетська книга, 

2018. – 200 с. 

У монографії на основі сучасних досягнень теорії 

кримінального права досліджується інститут складу 

злочину. Увага приділяється як аксіологічним, так і 

гносеологічним аспектам складу злочину, розглядаються 

його структура та теоретично-практичні аспекти реалізації. 

Для науковців, викладачів і студентів, а також тих, хто 

цікавиться питаннями кваліфікації злочину. 

 

eSSUIR 

2019 рік 

Бурбика М. М. 

Адміністративний процес 

України (у схемах) : навч. 

посібник / М. М. Бурбика, 

М. В. Колеснікова, А. В. 

Солонар. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2019. – 108 с. 

 

Навчальний посібник містить основні положення з курсу 

адміністративного процесу України. Особливу увагу 

акцентовано на ключових поняттях кожної з наведених тем 

курсу. Автори виокремили доступні для розуміння 

формулювання визначень і понять. 

   

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65900/1/Sukhonos_Sukhonos_sklad_zlochiny.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72609/1/Burbyka_administratyvnyi.pdf


Куліш А. М. 

Адміністративні 

правопорушення та 

відповідальність (у схемах 

і таблицях) : навч. 

посібник / А. М. Куліш, О. 

М. Рєзнік. – Суми : 

Сумський державний 

університет, 2019. – 98 с. 

Навчальний посібник «Адміністративні правопорушення та 

відповідальність (у схемах і таблицях)» містить основні 

положення з курсу адміністративної відповідальності в 

Україні. У навчальному посібнику акцентована увага на 

ключових поняттях кожної з поданих тем курсу, а також 

відокремлені доступні для розуміння формулювання 

визначень і понять. Видання розраховане на викладачів, 

студентів ЗВО ІІІ–ІV рівнів акредитації, випускників, 

абітурієнтів. 

 

eSSUIR 

Рунова В. В. 

Адміністративні 

процедури в діяльності 

господарських судів 

України : монографія / В. 

В. Рунова, В. В. Пахомов. – 

Суми : Сумський 

державний університет, 

2019. – 155 с. 

У монографії досліджено сутність та особливості 

адміністративних процедур у діяльності господарських судів 

України, а також метод удосконалення їх реалізації. 

Охарактеризовано поняття та особливості господарських 

судів у судовій системі й системі суб’єктів адміністративного 

права. Здійснено розмежування адміністративних та інших 

правовідносин, що виникають під час реалізації 

адміністративних процедур господарськими судами. У 

зв’язку з цим акцентовано увагу на тому, що відносини в 

господарських судах можуть мати конституційноправовий, 

цивільно-правовий, трудовий, фінансовий, господарсько-

процесуальний характер тощо. 

 

 

eSSUIR 

2020 рік 

Сухонос В.В. Кримінальне 

право України. Особлива 

частина: підручник / В.В. 

 

У пропонованому підручнику автори викладають матеріали 

навчального курсу Особливої частини кримінального права 

України. Підручник повністю відповідає стандартам вищої 

освіти з предмета "Кримінальне право" (юриспруденція) та 

 

 

eSSUIR 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/76844/3/Kulish_administratyvni_pravoporushennia.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/75438/1/Runova_hospodarski_sudy.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/76320/1/Sukhonos_KrumGpravo.pdf


Сухонос, Р.М. Білоконь, 

В.В.Сухонос (мол.) ; за заг. 

ред. В.В. Сухоноса.  - Суми 

: ПФ "Видавництво 

"Університетська книга", 

2020. - 672 с. 

має на меті поглиблення знань студентів закладів вищої 

освіти ІІ-ІV рівнів акредитації під час підготовки до заліків 

та іспитів з кримінального права (Особлива частина) 

України. Для студентів юридичних факультетів, а також 

викладачів, юристів-практиків і всіх осіб, які цікавляться 

кримінальним правом. 

 eNUOLAIR – Інституційний репозитарій 

Національного університету «Одеська юридична 

академія»  

 

2016 рік 

Ободовський О. В.  

Триваючі злочини у 

кримінальному праві 

України : монографія / О. 

В. Ободовський. — Одеса : 

Юридична література, 

2016. — 256 с. 

 

У монографії розглянуто поняття та ознаки триваючих 

злочинів і на цій основі вирішено питання про перелік 

даних злочинних діянь за КК України, досліджено питання 

про початок, закінчення та завершення триваючих злочинів, 

розкрито співвідношення триваючих злочинів із суміжними 

поняттями, показано значення ознаки тривалості 

триваючих злочинів при застосуванні закону до осіб, що 

вчинили відповідні діяння, та обґрунтовано висновки про те, 

як саме має застосовуватися закон щодо триваючих 

злочинів у низці ситуацій, сформульовано пропозиції про 

вдосконалення КК України і Закону України «Про 

застосування амністії в Україні». 

 

 

eNUOLAIR 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5333/Trivajuch%d1%96%20zlochini%20u%20krim%d1%96nal%27nomu%20prav%d1%96%20Ukra%d1%97ni%20monogr.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2017 рік 

Ващук О. П. Невербальна 

інформація в 

кримінальному 

провадженні: теоретико-

методологічні основи : 

монографія / О. П. Ващук. 

– Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 430 

с. 

 

У монографії досліджено теоретичні та методологічні 

основи невербальної інфор- мації в кримінальному 

провадженні. Висвітлено становлення положень про невер- 

бальну інформацію та чинники її введення в 

криміналістику, охарактеризовано сучасний стан та 

перспективи наукових досліджень невербальної інформації 

в кримі- нальному провадженні. Визначено поняття, 

значення та структуру антроподже- рельної невербальної 

інформації в кримінальному провадженні. Увагу приділено 

особливостям традиційних методів дослідження 

антроподжерельної невербальної інформації та 

обґрунтуванню доцільності використання інноваційних 

методів пізнання антроподжерельної невербальної 

інформації в кримінальному провадженні. 

 

 

eNUOLAIR 

Михайленко Д. Г. 

Протидія корупційним 

злочинам засобами 

кримінального права: 

концептуальні основи : 

монографія / Д. Г. 

Михайленко. – Одеса: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – 582 

с. 

У монографії викладено систему наукових положень та 

обґрунтовано наукові результати в галузі кримінології й 

кримінального права, що розв’язують важливу наукову 

проблему, а саме неефективність кримінально-правової 

протидії корупції в Україні. Визначається, що 

неефективність діючоїформаціїмеханізму кримінально-

правової протидії корупції в Україні пов’язана з тим, що 

приведення його в дію як щодо корупційної злочинності, так 

і щодо кожного окремого корупційного злочину залежить 

від наявності, відсутності чи нейтральності фактора 

політичної волі вищого керівництва держави, перешкодами 

у формуванні й реалі- зації якого є властивості 

 

 

eNUOLAIR 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9339/Vashchuk%20Neverbalna%20inf%20monogr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9277/%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%94.%20%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b4%d1%96%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%bc%20%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%20%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


інституціоналізованої корупції в Україні. 

2018 рік 

Тестові завдання із 

дисциплін 

«Адміністративне право» 

та «адміністративно-

процесуальне право»: 

практикум / Л. Р. 

БілаТіунова, Є. І. Білокур, 

Т. І. Білоус-Осінь та ін.; за 

заг. ред. Л. Р. Білої-

Тіунової. – Одеса: Фенікс, 

2018. – 351 с. 

 

 

Практикум призначений для надання допомоги студентам, 

які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», 

«Адміністративне процесуальне право України», «Державна 

служба України». 

 

 

eNUOLAIR 

2019 рік 

Смазнова І. С. Агресія і 

толерантність: 

філософсько-правовий 

дискурс : монографія / І. 

С. Смазнова. – Одеса : 

Фенікс, 2019. – 378 с. 

 

В монографії представлено системне філософсько-правове 

дослідження агресії і толерантності як тенденцій розвитку 

сучасного суспільства, особливостей змісту і значення цих 

феноменів, схожостей і відмінностей, способів взаємодії; 

представлено концептуалізацію дослідження парності 

категорій агресії і толерантності, яка включає в себе 

обґрунтування, визначення актуальності дослідження цих 

категорій в їх діалектичній взаємодії. На підставі 

дослідження пропонується на загальнотеоретичному рівні 

використовувати і продовжувати дослідження толерантності 
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http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10792/Admin%20prav%20ta%20proc%202018%20Feniks.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13250/%d0%a1%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%86.%20%d0%a1.%20%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%96%d1%8f%20%d1%96%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c....pdf?sequence=1&isAllowed=y


не тільки як цінності права, але й у вигляді методологічного 

принципу юриспруденції. 

2020 рік 

Самойленко О. А. Основи 

методики розслідування 

злочинів, вчинених у 

кіберпросторі  : 

монографія / О. А. 

Самойленко; за заг. ред. А. 

Ф. Волобуєва. – Одеса 

:ТЕС, 2020. – 372 с. 

 

У монографії висвітлено основи методики розслідування 

злочинів, вчинених у кіберпросторі. Розглянуто елементи 

криміналістичної характеристики злочинів, що зумовлені 

специфікою кіберпростору як обстановки злочину. Увагу 

акцентовано на проблемних аспектах початку 

кримінального провадження, визначено специфіку 

використання спеціальних знань підчас розслідування 

злочинів, вчинених у кіберпросторі, типізовано слідчі 

ситуації й тактичні операції їх розслідування. 
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 eKhNUIR – Інституційний репозитарій 

Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна 

 

2018 рік 

Порівняльний цивільний 

процес : навч.-метод. 

посібник / Т. В. Заварза, С. 

М. Бервено, Л. В. 

Новікова, К. М. Тоцька. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. 

 

Посібник присвячений вивченню основних інститутів 

цивільного процесу різних держав та створений на основі 

лекцій з порівняльного цивільного процесу, які читали у 

Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна.  У якості ілюстративно-наочних матеріалів після 

кожного пункту посібника наведені переклади судових 

рішень окремих держав світу. Кожен пункт посібника 

містить питання для самоперевірки та завдання для 
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http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13264/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%96%d0%b2%20%d1%83%20%d0%ba%d1%96%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14803/2/%d0%97%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b7%d0%b0_%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%86%d0%b8%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81.pdf


Каразіна, 2018. – 156 с. контролю засвоєння знань, які мають, перш за все, 

прикладний характер. 

 eNULAUIR – Інституційний репозитарій 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

 

2015 рік 

Васильев С.В. 

Порівняльний цивільний 

процес : підручник. –К.: 

Алерта, 2015.– 352 с. 

 

Підручник підготовлено у відповідності з програмою 

навчальної дисципліни «Порівняльний цивільний процес» 

для вищих навчальних закладів. Аналізуються основні 

процесуальні інститути різних типів (моделей) цивільного 

судочинства, їх стан та перспективи розвитку. 

 

eNULAUIR 

Навчально-методичний 

посібник для самостійної 

роботи та практичних 

занять з навчальної 

дисципліни «Практикум з 

криміналістики»/ уклад. 

В. Ю. Шепітько, В. О. 

Коновалова, В. А. 

Журавель та ін. – Х.: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2015. – 92 с. 

 

Практикум з криміналістики належить до дисциплін, які 

мають на меті не тільки дати можливість студентам 

опанувати поглиблені теоретичні знання із криміналістики, 

а й набути навички роботи з найсучаснішими техніко-

криміналістичними засобами виявлення, збирання, фіксації 

та дослідження об’єктів – речових джерел інформації. 
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https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9642/1/Vasilyev_PCP_2015.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9351/1/NMP_0003.pdf


Правове регулювання 

виробництва 

сільськогосподарської 

продукції: навч. посібник 

/ за ред. А. М. Статівки. – 

Харків: Юрайт, 2015. – 272 

с. 

У посібнику викладено сучасне аграрне законодавство 

України, яким урегульовано виробництво продукції 

рослинництва (зернових та технічних культур, овочів, 

винограду) та тваринництва (м’яса, молока, риби, меду). 

З’ясовано особливості правової регламентації селекції 

рослин та племінної справи у тваринництві. Роз’яснено 

специфіку правового регулювання виробництва окремих 

видів сільськогосподарської продукції в Україні в контексті 

вимог права СОТ та законодавства ЄС. 

 

eNULAUIR 

2016 рік 

Конституційне право 

України: навч.-метод. 

посібник для самост. 

роботи та практ. занять / 

уклад.: Ю. Г. Барабаш, В. 

П. Колісник, Т. М. Слінько 

та ін. – Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2016. – 178 с. 

 

У даному посібнику подано загальний розрахунок годин 

лекцій, практичних занять, самостійної роботи . Розписано  

програму навчальної дисципліни «Конституційне право 

України». Викладено завдання до практичних занять та 

самостійної роботи, що дозволяє опанувати необхідний 

матеріал . 

 

 

eNULAUIR 

Практикум з негласних 

слідчих (розшукових) дій у 

кримінальному 

провадженні: навч.-метод. 

посібник/ укл.: С. Є. 

Кучерина, В. В. Фєдосєєв, 

У навчально-методичному посібнику подано завдання до 

семінарських, практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи… 

 

 

eNULAUIR 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9335/1/Pravove_regul_SG_produkcii_2015.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11468/1/NMP_166.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11294/1/NMP_164.pdf


Л. М. Леженіна та ін. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2016. – 

200 с. 

2017 рік 

Адміністративна 

відповідальність: навч.-

метод. посібник для 

самост. роботи та практ. 

занять : електронне 

видання / уклад.: В. В. 

Зуй, Я. С. Рябченко. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2017. – 

66 с. 

 

 

У даному посібнику дається опис предмета навчального  

курсу, програма навчальної дисципліни “Адміністративна 

відповідальність”; практичні завдання за певними темами; 

система оцінювання знань студентів і програмних питань. 

 

 

eNULAUIR 

Завдання до практичних 

занять з навчальної 

дисципліни «Земельне 

право України» для 

студентів денної форми 

навчання  : електронне 

видання/ уклад.: М. В. 

Шульга, І. В. Ігнатенко, Д. 

Електронне видання містить Програму навчальної 

дисципліни ”Земельне право України”, завдання до 

практичних занять та самостійної роботи , список 

нормативно-правових актів та літератури. 

 

 

eNULAUIR 

https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12359/1/NMP_185.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13527/1/PZ_zem_2017.pdf


В. Санніков та ін. – Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2017. − 

66 с. 

2018 рік 

Курман Т. В. Сталий 

розвиток 

сільськогосподарського 

виробництва: проблеми 

правового забезпечення : 

монографія / Т. В. Курман. 

− Харків : Юрайт, 2018. − 

376 с. 

 

У монографії вирішуються правові проблеми сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Досліджено 

теоретико-методологічні засади правового регулювання 

сільськогосподарського виробництва, визначено його 

поняття й ознаки, розкриваються сутність та ознаки сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва як 

аграрноправової категорії, зроблено спробу класифікації 

заходів його забезпечення. Розглянуто теоретико-правові 

аспекти правового забезпечення сталого розвитку 

традиційного та альтернативних форм 

сільськогосподарського виробництва, окреслено проблемні 

питання у правовому регулюванні органічного сільського 

господарства, а також у сфері використання біотехнологій в 

умовах сталого розвитку. 
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2019 рік 

Гетьман А. П. Доктрина 

екологічного права та 

законодавства України : 

монографія / А. П. 

Гетьман. - (Харківська 

 

У монографії досліджено наукові проблеми екологічного 

права та законодавства України в сучасних умовах. 

Розглянуто генезис наукових досліджень земельного, 

водного, лісового, надрового (гірничого) права, правової 

охорони довкілля з часу їх зародження й до сьогодні, 

проаналізовано питання становлення та розвитку інституту 
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https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18665/1/Kurman_2018_mon.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16889/1/Getman_Doktrina_mon-2019.pdf


наукова школа 

екологічного права).– 

Харків : ТОВ «Оберіг», 

2019. -  336 с.  

екологічних прав людини, законодавчу ретроспективу і 

сучасний стан еколого-правових договірних відносин, а 

також мовні феномени в сучасному екологічному праві та 

юридичну відповідальність за його порушення. 

 


