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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

 

Будівництво та архітектура України, 2005 : альманах. – К. : 

Галактика-С, 2006. – 205 с. 

Презентаційно-іміджеве видання висвітлює стан і перспективи 

розвитку будівництва та архітектури в Україні.  

Подана інформація про вид діяльності компаній – лідерів галузі, посади 

та імена керівників, адреси, телефони, факси, інтернет-ресурси.  

Кращі представники будівництва та архітектури визначені на основі 

опитування серед державних установ і громадських організацій, яке 

проводилося протягом 2005 року. 

Со26825 

 

Довкілля України = Environment of Ukraine : стат. зб. = Stat. 

Yearbook / Держкомстат України ; уклад.: Л. Квашук, М. Пічкур, О. Ма-

ртинюк [та ін.]. – К., 2005. – 260 с. 

У збірнику наведено всебічну інформацію, яка характеризує стан 

природних ресурсів та навколишнього середовища в Україні за 2004 рік та в 

динаміці за 10-15 років стосовно областей України й окремих міст. Матеріал 

розташовано за тематичними розділами: охорона атмосферного повітря, 

охорона та використання водних ресурсів, земельні ресурси та їх охорона, 

токсичні відходи та поводження з ними, охорона та використання лісових 

ресурсів, заповідні зони та мисливське господарство, економічний механізм 

природокористування. Кожний розділ супроводжується аналітичною 

статтею, а також доповнюється таблицями, графіками та діаграмами. Назви 

таблиць українською та англійською мовами. У виданні вміщено дані 

моніторингу довкілля Мінприроди, Держводгоспу, Міністерства охорони 

здоров’я. 

Ж73028 

 

Екологічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 2. Є–Н / Всеукр. екол. ліга ; 

редкол.: А. В. Толстоухов [та ін.]. – К. : ТОВ “Центр еколог. освіти та 

інформації”, 2007. – 416 с. : іл. 

Тритомна „Екологічна енциклопедія” – перше в Україні 

широкопланове науково-довідкове видання, у якому подано усі теоретичні й 

прикладні напрями екології, питання екологічного права, екологічної 

політики та культури, екологічного менеджменту та засад раціонального 

природокористування.  

Том охоплює понад 1000 статей. У виданні вміщено значний масив 

довідкового матеріалу в текстовій та табличній формах – статистичні дані, 
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екологічні нормативи тощо. До статей здебільшого подано бібліографію. 

Інформативність статей посилюється тематичними картами, схемами та 

малюнками, таблицями та кольоровими фотографіями. Відповідно до 

сучасної структури системи екологічних наук, в енциклопедії представлено й 

термінологічний апарат нових її складових – геоекології, техноекології та 

соціоекології. 

У Додатках тому вміщено: тематичні карти; перелік основних 

міжнародних правових документів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та їх статус для України; дані про кількість і площі 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду України за категоріями та 

адміністративними одиницями; об’єкти природно-заповідного фонду 

України загальнодержавного значення. 

С10672/2 

 

 Екологія та природні багатства України = Ecology and natural 

resourses of Ukraine: загальноукраїнський проект : презентаційно-імідж. 

альм. Вип. 1 / авт. ідеї та авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К. : Новий світ, 

2004. – 320 с. : іл. – Укр., англ.  

Загальноукраїнський проект "Екологія та природні багатства України" 

спрямований на відзначення колективів природоохоронної галузі, які досягли 

успіхів у розв'язанні екологічних проблем. В іміджевому виданні 

представлені провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, 

представництва, що займаються використанням та відновленням природних 

ресурсів, а також особи, які їх очолюють. Статті про окремі підприємства 

подано у таких розділах: Органи державного управління; Інститути НАНУ, 

УААН, спеціалізовані наукові та навчальні заклади. Інженерна екологія; 

Природні заповідники. Туризм. Медицина; Асоціації, спілки, громадські 

організації; Гідрометеорологія, геологія, геофізика, геодезія, картографія; 

Лісові господарства. Агроліси. Лісопаркові господарства; Земельні ресурси; 

Водні господарства; Житлово-комунальні господарства України; Ресурси 

енергозбереження; Екологія промисловості. Текст подано українською та 

англійською мовами. Інформація сприятиме налагодженню взаємовигідної 

співпраці, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій і 

подальшому інтегруванню нашої країни у міжнародний економічний, 

науковий і культурний простори. 

C10420/1 

 

Екологія та природні багатства України = Ecology and natural 

resourses of Ukraine: загальноукраїнський проект. Вип. 2 / Авт. ідеї та 

авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К. : Новий світ, 2005. – 416 с. : іл. 

Подано “Екологічну стратегію роботи Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України в І півріччі 2005 року” за 

такими напрямами: природно-заповідний фонд, земельні, лісові, водні, 
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мінеральні ресурси, система поводження з відходами, моніторинг, 

інспекційна діяльність, реформування системи управління, стратегічне 

планування екологічної політики, вдосконалення нормативно-правової бази, 

міжнародне співробітництво, співпраця з громадянами, стан виконавчої 

дисципліни. 

Вміщено інформацію про екологічний стан областей України та АР 

Крим, роботу Державних управлінь екології та природних ресурсів в 

областях. Далі за розділами представлені наукові установи, навчальні 

заклади, колективи, підприємства, організації, фірми, що сприяють сталому 

розвитку країни у сфері раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу. Інформаційно-довідковий розділ включає їх алфавітний перелік з 

реквізитами. 

С10420/2 

 

Мала гірнича енциклопедія : в 3 т. Т. 1 / ред. В. С. Білецький. – 

Донецьк : Донбас, 2004. – 640 с.  
Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне довідкове видання 

в галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 тис. 

термінологічних та номенклатурних одиниць. Подано відомості про 

утворення, склад та властивості, а також сучасні методи, способи і засоби 

розвідки, добування і первинної переробки твердих, рідких та газоподібних 

корисних копалин. Розглянуто різні аспекти відкритої, підземної, підводної 

розробки родовищ, механізації гірничих робіт, гірничого нагляду, 

гірничорятувальної справи, охорони праці. Подано короткі дані з гірничої 

промисловості, включаючи паливодобувну, рудовидобувну, гірничохімічну, 

гідромеліоративну тощо. Крім того подано основні відомості щодо гірничого 

законодавства, охорони довкілля при експлуатації надр, а також інформацію 

про басейни, родовища корисних копалин, описи територій, дані про 

виробничі одиниці, дослідницькі та навчальні заклади. Враховуючи сучасні 

тенденції інтеграції різних галузей знань, до енциклопедії включено ряд 

термінів з інших наук, тісно пов'язаних з гірництвом (екології, економіки, 

автоматизації тощо).  

Словник має комплексну структуру – 1-й та 2-й томи мають алфавітну 

побудову і вміщують близько 13 900 статей, а 3-й том – систематичну 

інформацію про басейни, найбільші родовища корисних копалин, описи 

територій країн, континентів, океанів як об'єктів гірничої науки та практики, 

відомості про компанії, що працюють у гірничій промисловості, а також дані 

про інститути, університети, науково-виробничі та громадські організації 

гірничого профілю. 

В348148/1 

 

Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / 

М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. – 624 с. 
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Пропонована книга – найбільш повний словник-довідник термінів і 

понять природоохоронної діяльності. У статтях у стислій формі подано 

тлумачення понять наукової термінології, які стосуються проблем екології та 

охорони природи. Статті розташовано в алфавітному порядку. Для зручності 

користування книга містить додатки з таблицями, список використаної 

літератури, предметний покажчик термінів.  

Вс44487 

 

Екологія Донеччини, (2000–2003 рр.) : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. 

Крупської, Наук. б-ка Донец. нац. ун-ту ; уклад.: І. Є. Корольова [та ін.] ; 

наук. ред. А. І. Сафонов. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 112 с. 
Бібліографічний покажчик присвячено проблемам екології та 

збереженню природи Донецької області. У покажчику представлені книги, 

статті зі збірників, періодичних і продовжуваних видань українською та 

російською мовами. Матеріали з газет обмежено обласною екологічною 

газетою “Наш край”. Література згрупована за певними тематичними 

розділами з історії довкілля, забруднення повітря, стану та охорони 

гідросфери, з питань хімічного, радіаційного та іншого забруднення; 

мінерально-сировинної бази та ресурсного потенціалу Донецького регіону, 

присвячені його промисловій екології, рослинному та тваринному світу. 

Видання вміщує також інформацію, яка допомагає у вирішенні екологічних 

проблем: екологічне управління, правові засади екологізації, екологічна 

політика регіону, екологічна освіта та виховання, громадський рух, 

екологічні організації, міжнародні зв’язки та проекти щодо екологічного 

стану Донецької області. В межах розділу документи розташовано за 

алфавітом авторів та назв. У розділі “Персоналії” – за алфавітом прізвищ 

екологів. Допоміжний апарат складають іменний покажчик, покажчик 

географічних назв, списки регіональних періодичних та продовжуваних 

видань, список скорочень.  

Ва686731 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
М'ясне скотарство: минуле, сучасне, майбутнє, 1950-2004 : бібліогр. 

покажч. л-ри / уклад.: В. П. Буркат, І. С. Бородай ; наук. ред. Ю. Ф. 

Мельник. – К. : Аграр. наука, 2005. – 328 с.  
Бібліографічний покажчик вміщує монографії, статті з періодичних 

видань та збірників, тези доповідей наукових конференцій, методичні 

рекомендації, програми, які висвітлюють історію, сучасний стан та 

перспективи розвитку галузі м'ясного скотарства, опубліковані в Україні 

протягом 1950-2004 рр.  
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Матеріал згруповано за алфавітом авторів або назв творів. Для 

зручності користування видання містить іменний та предметно-тематичний 

покажчики. Останній видокремлює основні напрями проведених досліджень. 

Ва661366  

 

СОЦІОЛОГІЯ 

 

Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термін.-

понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. – К., 2005. – 554 с. 

Словник містить понад 2 тис. термінів (психологічних, педагогічних, 

соціологічних, правових, медичних тощо), які широко вживаються у 

соціальній сфері. Термінологічні поняття розміщені у вигляді 

енциклопедичних статей за абеткою. Після роз’яснення терміну подається 

його переклад англійською мовою. 

Наприкінці словника надається список вітчизняних та зарубіжних 

використаних джерел, а також перелік термінів за алфавітом. 

Вс42346 

 

Довідник соціально відповідальних компаній України = 

Responsible Business Directory Ukraine. – К. : Вид-во "К. І. С.”, 2007. – 170 

с.  

Видання містить довідкову інформацію про компанії, які активно 

застосовують концепцію корпоративної соціальної відповідальності у своїй 

діяльності. На початку довідника представлено інформаційні матеріали про 

партнерів публікації – Інститут стійких спільнот, Торгово-промислову палату 

України, Американську торговельну палату та Європейську Бізнес 

Асоціацію. Продовжує видання загальна інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності: історія, сьогодення та майбутнє. Основну 

частину довідника займає розділ „КСВ профілі компаній”, у якому 

висвітлюється їх діяльність та подаються реквізити. Наприкінці книги є 

алфавітний покажчик назв компаній. Дана публікація розрахована на широку 

аудиторію користувачів як в Україні, так і за кордоном, тому текст подається 

паралельно англійською мовою.  

Ва691780 

 

Етносоціологія : терміни та поняття / Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Центр сучас. суспільствознавства. – К. : УАННП "Фенікс", 

2003. – 280 с.  
До словника включені базові терміни та поняття, які використовуються 

в етносоціології, а також терміни суміжних наукових дисциплін. Матеріал 

розміщено за тематичними розділами: "Теоретичні засади етносоціології", 

"Етнос та форми його існування", "Міжетнічна взаємодія та етнокультурні 



 9 

процеси" тощо, в яких пояснюються етносоціологічні терміни за принципом 

переходу від більш загальних понять, які формують основні напрями 

етносоціології, до більш специфічних, вужчих. Кожний розділ 

супроводжується навчально-методичними складовими – контрольними 

запитаннями і завданнями та списком рекомендованої літератури. 

Ва640355  

 

Мельник Т. М. 50/50: сучасне ґендерне мислення : cловник / Т. М. 

Мельник, Л. С. Кобилянська. – К. : К. І. С., 2005. – 280 с.  

У словнику в розгорнутому вигляді представлено понятійний апарат, 

який відображає ґендерні питання. Видання відображає поняття, які увійшли 

в сучасну суспільно-політичну лексику. Словник певною мірою відступає від 

класичного взірця, оскільки, крім визначення термінів, надає їх більш широке 

тлумачення, розкриває зміст міжнародних документів, прийнятих з питань 

ґендеру або інших питань, де ґендерна характеристика становить зміст явища 

чи діяльності. За структурою словник складається з основної частини, де 

вміщено крім тлумачення термінів, ще й походження та коротку довідку, 

іменного покажчика, бібліографії та короткої біографії авторів. 

Ва667670  

 

СТАТИСТИКА 

 

Демографічна криза в Україні: причини та наслідки / НАНУ, Ін-т 

демографії та соц. дослідж., Держкомстат України. – К., 2003. – 231 с.  

Довідник подає результати дослідження, виконаного в рамках 

проведення парламентських слухань з демографічних проблем в Україні 21 

травня 2003 року. Подано загальну характеристику демографічної ситуації в 

Українї на фоні загальноєвропейських тенденцій. Проаналізовано показники 

народжуваності, смертності, міграційних процесів (у т. ч. стан природного та 

міграційного руху за повоєнні часи), зміни у складі населення України; 

зроблено прогноз наслідків сучасної демографічної кризи. На основі аналізу 

даних показників зроблено певні висновки щодо розвитку напрямів 

демографічної політики держави.  

Видання вміщує також матеріал, який надає характеристику етнічного 

та мовного складу населення України за даними перепису 2001 року та 

перспективи змін етнічного складу населення в Україні. Додатки містять 

грунтовний статистичний матеріал у вигляді таблиць та графіків з кожного 

питання даної теми. 

Вс39417 

 

Джерела засобів існування населення України: За даними Всеукр. 

перепису населення 2001 року / Держкомстат України. – К., 2004. – 382 с.  
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Статистичний довідник містить дані Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року про джерела засобів існування населення України, 

Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастопольської 

міськради у поєднанні з його статтю, віком, рівнем освіти та іншими 

ознаками. До зайнятого населення віднесені також пенсіонери і стипендіати, 

які на момент перепису мали постійну роботу.  

Ряд показників співставляються з даними переписів населення 1959, 

1970, 1979 і 1989 років. На відміну від попередніх переписів, які враховували 

тільки одне або два джерела засобів існування, під час Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року вперше джерела засобів існування 

обліковувалися без обмеження їх кількості. Крім того, були враховані також 

нові види джерел, появу яких зумовила особливість соціально-економічного 

розвитку суспільства у 90-х роках. Матеріал розташований за окремими 

розділами згідно з поділом населення.  

Со25529 

 

Діти, жінки та сім'я в Україні = Children, females and family in 

Ukraine : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2004. – 398 с.  

Відображено широкий вибір статистичних показників про становище 

дітей, жінок та сім'ї в Україні у 2003 році порівняно з попередніми роками 

(більшість показників представлена за 1995, 2000, 2001, 2002 та 2003 роки). 

Збірник містить основні соціально-економічні показники, інформацію про 

демографічну ситуацію, зайнятість жінок і молоді, доходи і витрати 

населення, житлові умови, стан здоров'я та медичне обслуговування, освіту 

та виховання, культуру та відпочинок, виробництво споживчих товарів, 

довкілля, соціальний захист, а також антисуспільні прояви серед жінок та 

молоді. Наведено перелік дитячих та жіночих громадських організацій, 

зареєстрованих в Україні на 01.01.2004 року. Кожний з розділів 

супроводжується коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за 

останні роки. Назви таблиць та зміст перекладено англійською мовою. 

Со26036 

 

Діти, жінки та сім'я в Україні = Children, females and family in 

Ukraine : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2006. – 397 с.  

Вс42855 

 

Діти, жінки та сім'я в Україні = Children, females and family in 

Ukraine : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. – 383 с. 

Вс46327 

 

Зайняте населення України: Кількість зайнятого населення та його 

розподіл за видами економічної діяльності за даними Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року / Держкомстат України. – К., 2004. – 641 с.  
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У збірнику подано дані про кількість зайнятого населення України за 

видами економічної діяльності по Україні, Автономній Республіці Крим, 

областях, м. Київ та Севастопольській міськраді в поєднанні з віком, рівнем 

освіти, місцем знаходження роботи та іншими ознаками.  

Статистичні дані характеризують загальну кількість зайнятого 

населення (з виділенням міського та сільського) згідно із Всеукраїнським 

переписом населення 2001 р., ряд показників зіставляються з даними 

переписів 1959, 1970, 1979 і 1989 рр., які перераховані відповідно до діючої 

методики визначення показників.  

Обробка матеріалів Всеукраїнського перепису населення 2001 р. про 

види економічної діяльності зайнятого населення провадилася відповідно до 

спеціально розробленого "Словника видів виробництв та типів підприємств, 

закладів і організацій за видами економічної діяльності", в основу якого 

покладено Державний класифікатор України ДК 009-96 "Класифікація видів 

економічної діяльності". Державний класифікатор України гармонізовано з 

класифікацією видів економічної діяльності Європейського союзу (NACE 

Rev.1) і Міжнародною стандартною галузевою класифікацією видів 

економічної діяльності (ISIC Rev.3) ООН, що забезпечує зіставлення 

національної статистичної інформації з міжнародною. 

Со26093 

 

Злочинність в Україні : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. 

– 117 с.  

Наведена в статистичному збірнику інформація характеризує тенденції 

криміногенної ситуації в Україні протягом 1995–2007 рр., динаміку і 

структуру злочинності: кількість злочинів, осіб, які скоїли злочини, кількість 

засуджених за мірою кримінального покарання, кількість осіб, що 

перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Приділено увагу аналізу 

результатів роботи правоохоронних органів України по боротьбі з 

організованою злочинністю. В окремі розділи виділено інформацію, що 

характеризує злочини, скоєні на побутовому ґрунті; соціально-загрозливі 

явища, щільно пов’язані з наркоманією. Наведено інформацію про 

матеріальні збитки, спричинені злочинами економічного спрямування, 

пожежами. Аналіз показників злочинності здійснено за видами злочинів 

відповідно до статей Кримінального кодексу України, проявами (групова, 

рецидивна, у стані алкогольного сп’яніння тощо), соціально-демографічними 

ознаками (вік, стать, заняття на момент скоєння злочину), за регіонами 

України. Також до збірника включено (за розділами Кодексу про 

адміністративні правопорушення) інформацію щодо кількості розглянутих 

адміністративних правопорушень та осіб, відносно яких винесено рішення, в 

цілому по Україні та за регіонами.  

Вс45558 
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Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины = 

Ukraine`s foreign trade : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2005. – 115 

с. 

Збірник подає статистичні дані, які відображають обсяги зовнішньої 

торгівлі товарами та послугами у 2000–2004 рр., зокрема послуги з 

транспортування трубопроводами нафти, газу, аміаку та розміри міжнародної 

технічної допомоги тощо. 

Інформацію згруповано за розділами: «Зовнішня торгівля товарами та 

послугами»; «Зовнішня торгівля товарами»; «Зовнішня торгівля послугами». 

Вона подається за країнами світу, структурою послуг, обсягом послуг та за 

регіонами України. Статистичну інформацію представлено у вигляді таблиць 

та графіків. Текст у збірнику подано українською, російською, англійською 

мовами. 

Со26507 

 

Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины = 

Ukraine`s foreign trade : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2006. – 121 

с. 

Со27019 

 

Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины = 

Ukraine`s foreign trade : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2007. – 121 

с. 

Со27568 

 

Зовнішня торгівля України = Внешняя торговля Украины = 

Ukraine`s foreign trade : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2008. – 108 

с. 

Со28287 

 

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2006 році : 

стат. зб. : у 3-х т. / Держкомстат України. – К., 2007. – Т. 1. – 172 с.; Т. 2. – 

236 с.; Т. 3. – 114 с. 

Перший том статистичного збірника включає дані про обсяги 

зовнішньої торгівлі товарами та послугами протягом 2001–2006 рр. та дані за 

2006 р. порівняно з 2005 р. 

У другому томі збірника наводяться дані щодо обсягів зовнішньої 

торгівлі України товарами з країнами світу за товарною структурою та 

послугами з країнами світу за видами послуг за 2006 р. порівняно з 

попереднім роком. Розрахована питома вага кожної групи товару та виду 

послуги в загальному обсязі експорту та імпорту окремої країни. 
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До третього тому включено інформацію щодо загальних обсягів 

зовнішньої торгівлі України товарами в кількісному і вартісному виразі. 

Подаються стислі методологічні пояснення та коментарі. 

Ж72587/2006.1-3. – 2007. 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : стат. зб. / 

Держкомстат України ; підгот.: Т. Й. Свєшнікова, Т. Є. Кобзєва, С. П. 

Карпінська [та ін.]. – К., 2005. – 151 с. 
У збірнику подано статистичні показники за 1995–2004 рр. про обсяги 

прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку України та 

внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, у розрізі 

країн світу, валют внесення інвестицій, регіонів. За 1995–2000 рр. відомості 

розподілено за основними галузями економіки, з 2001 року – за основними 

видами економічної діяльності. Видання складається з двох розділів: “Прямі 

іноземні інвестиції в економіку України” і “Прямі інвестиції з економіки 

України в країни світу”, які містять табличний та графічний матеріали, а 

також аналітичної довідки “Прямі інвестиції України” і методологічних 

пояснень. 

Вс40563 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : cтат. зб. / 

Держкомстат України. – К., 2008. – 56 с.  

Збірник містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які 

надійшли від нерезидентів в економіку України та внесені підприємствами-

резидентами в економіку інших країн світу на початок 1996 та 2001–2008 рр. 

за країнами світу, регіонами. Дані про загальний обсяг прямих інвестицій в 

Україну та з України за країнами світу наведено з урахуванням інформації, 

отриманої від Національного банку України та Фонду державного майна 

України щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна 

тощо, не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств. Дані з 

інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за видами економічної 

діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 

009:2005). Збірник складається з двох розділів, які вміщують табличний і 

графічний матеріали та аналітичної довідки “Прямі інвестиції України”.  

Со28028 

 

Малі підприємства в Україні у 2003 році : стат. зб. / Держкомстат 

України ; за ред. І. М. Жук. – К., 2004. – 217 с.  
Видання містить показники, що характеризують стан та тенденції 

розвитку малих підприємств України у 2003 році порівняно з попередніми 

роками. Подано інформацію про кількість малих підприємств, зайнятість та 

оплату праці, виробничу діяльність, обсяги виробленої та реалізованої 

продукції, малі промислові підприємства та підприємства сфери послуг, їх 
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баланси, фінансові результати діяльності, інвестиційну діяльність та витрати 

підприємств на інновації та інформатизацію. 

Ж72760 

 

Міграція населення України у 2004 році : [стат. зб.] / Держкомстат 

України ; відп. за вип. Л. М. Стельмах. – К., 2005. – 162 с. 

Видання подає статистичні дані про міграційні процеси, що 

відбуваються в країні серед осіб, які змінили протягом року постійне місце 

проживання. У збірнику вміщено загальні підсумки міграції населення, 

інформацію про міграцію населення по регіонах, АР Крим, областях, м. Київ 

та Севастополь. Подано дані про розподіл мігрантів за країнами в’їзду 

(виїзду), відомості про біженців та переселенців з територій, що постраждали 

від катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

Інформацію представлено у вигляді таблиць, графіків та діаграм. 

Ва665329 

 

Молодь України : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2003. – 171 

с.  

Статистичні дані, представлені у збірнику, багатоаспектно 

відображають становище молоді в Україні. Більшість показників подано за 

1995, 2000, 2001 та 2002 роки. Матеріал розподілено за тематичними 

розділами, в яких мовою статистики висвітлено: демографічну ситуацію, 

захворюваність, освіту, рівень економічної активності молоді, матеріальну 

забезпеченість, житлові умови молодих сімей, діяльність молодіжних 

організацій та антисуспільні прояви серед молоді. 

Вс38438 

 

Населення України, 2002 : демогр. щорічник / Держкомстат 

України. – К., 2003. – 317 с.  
Щорічник продовжує публікацію даних про демографічні процеси, які 

відбуваються в країні. Він складається з восьми розділів, інформацію в яких 

подано як в цілому по Україні, так і за регіонами. У розділі 

"Адміністративно-територіальний поділ, кількість населення" подано 

інформацію про кількість адміністративно-територіальних одиниць та 

наявного населення, питому вагу міського населення, його щільність, 

національний склад, кількість громадян, які мають статус потерпілих 

унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та ін. У розділі "Загальні показники 

відтворення населення" вміщено дані про народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, а також загальні коефіцієнти 

народжуваності та смертності. Розділ "Шлюби і розлучення" відображає 

зареєстровані шлюби за віком та дошлюбним станом подружжя, а розлучення 

за тривалістю шлюбу. У розділі "Народжуваність" зафіксовано стать 

живонароджених та мертвонароджених і розподілено новонароджених за 
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місяцями реєстрації народження, порядком народження (перша, друга дитина 

тощо) та віком матері. Розділ "Захворюваність" інформує про кількість 

хворих на окремі захворювання, кількість уперше в житті зареєстрованих 

випадків захворювань, кількість абортів. У розділі "Смертність" дані про 

померлих подано за їх віком, статтю, причинами смерті. Розділ "Міграція" 

відображає кількість мігрантів за потоками і типом поселень, за статтю та 

віком, національністю та країнами в'їзду. У розділі "Міжнародні порівняння" 

подано кількість населення, коефіцієнти народжуваності, смертності і 

природного приросту населення, а також смертність населення за причинами 

смерті в Україні та інших країнах світу.  

Ж68617 

 

Населення України, 2004 рік : демогр. щорічник / Держкомстат 

України. – К., 2005. – 408 с. 

У щорічнику вміщено статистичні дані про чисельність населення, його 

розміщення на территорії України, шлюби, розлучення, народжуваність, 

захворюваність та смертність, як у цілому, так і за регіонами України за 2004 

рік. 

Ж68617 

 

Населення України, 2005 рік : демогр. щорічник / Держкомстат 

України. – К., 2006. – 399 с. 

Ж68617 

 

Населення України, 2007 рік : демогр. щорічник / Держкомстат 

України. – К., 2008. – 570 с. 

Ж68617 

 

Населення України за місцем народження та громадянством за 

даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Держкомстат 

України. – К., 2004. – 223 с.  

Видання містить статистичні дані про розподіл населення за 

громадянством та місцем народження, яке проживало в Україні, Автономній 

Республіці Крим, областях, м. Києві, території, що підпорядкована 

Севастопольській міськраді.  

Матеріал розташований за розділами: розподіл постійного населення за 

громадянством та віком, розподіл наявного населення за громадянством та 

віком, розподіл громадян інших держав та осіб без громадянства, які 

проживають на території України, за національністю та статтю, розподіл 

населення за місцем народження, розподіл населення України за тривалістю 

проживання у місці постійного проживання, розподіл населення найбільш 

численних національностей України за місцем народження. Передмова 
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вміщує пояснення щодо заповнення переписних листів, на основі яких 

здійснювався статистичний облік.  

Збірник продовжує серію тематичних видань за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року, який вперше облікував 

населення України за громадянством. Інформацію подано станом на 5 грудня 

2001 року.  

Вс39443 

 

Праця України, 2003 : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2004. – 

385 с.  
Збірник подає статистичні дані, які відображають процеси та основні 

тенденції, що відбуваються у сфері соціально-трудових відносин України у 

2003 році порівняно з минулими роками. На початку видання вміщено 

короткий аналітичний огляд показників, розрахованих на базі статистичних 

спостережень та спеціально організованих органами державної статистики 

вибіркових обстежень, що надає уявлення про зміни на ринку праці протягом 

останніх років.  

Далі інформацію згруповано у 14 тематичні розділи: "Зайняте 

населення"; "Зареєстрований ринок праці"; "Зайнятість працівників та її 

характеристики"; "Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів"; "Неповна 

зайнятість"; "Державні службовці"; "Табельний фонд робочого часу та його 

структура"; "Робочий час та його використання"; "Кількість працівників"; 

"Заробітна плата працівників"; "Стан виплати заробітної плати"; 

"Реформування форм власності"; "Умови праці"; "Стан укладення 

колективних договорів". Дані наведені за видами економічної та промислової 

діяльності, формами власності, по регіонах, а також за статтю та соціальними 

групами. Деякі статистичні таблиці супроводжують діаграми, що дають 

змогу також наочно уявити динаміку показників. Наприкінці збірника є 

методологічні пояснення до кожного розділу.  

Со25917 

 

Про соціально-економічне становище України за січень 2005 року / 

Держкомстат України. – К., 2005. – 118 с.  
Статистичний збірник складається з 16 розділів, інформацію в яких 

подано як по регіонах України, так і порівняно з країнами-членами СНД за 

2003-2004 та січень 2005 року.  

У розділі "Основні показники соціально-економічного розвитку 

України" подано дані про валовий внутрішній продукт, який фактично за 

січень 2005 року становить 24 278 млн грн. Наведено дані про обсяг 

реалізованої промислової продукції, обсяг продукції сільського господарства, 

введення в експлуатацію загальної площі житла, вантажообіг, пасажирообіг 

та інші показники.  
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У розділі "Валовий внутрішній продукт" у таблиці наведено індекси 

випуску і валової доданої вартості за січень 2005 р.  

Розділ "Доходи населення" інформує про номінальні доходи населення 

за 2004 р.  

Розділ "Ринок праці" розкриває склад та динаміку кількості 

зареєстрованого безробітного населення за соціальними групами. 

Ж72028 

 

Про соціально-економічне становище України за 2005 рік / 

Держкомстат України. – К., 2006. – 105 с. 

Статистичний збірник складається з 15 розділів, інформацію в яких 

подано як по регіонах України, так і порівняно з країнами-членами СНД за 

2004–2005 роки. 

У розділі “Основні показники соціально-економічного розвитку 

України” наводяться фактичні дані обсягів виробництва та реалізації 

продукції за 2005 рік та темпи зростання у відсотках за 2004 та 2005 роки.  

У розділі “Доходи населення” публікуються дані про номінальні 

доходи населення за січень – листопад 2005 р., які порівняно з аналогічним 

періодом 2004 р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи збільшились на 

36,4%. 

Витрати населення в січні – листопаді 2005 р. порівняно з аналогічним 

періодом попереднього року зросли на 33,4%. Наводиться динаміка 

зростання середньомісячної заробітної плати у 2004–2005 роках. 

Ж72028 

 

Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Станом 

на 1 січ. 2003 та 2004 рр. : стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2004. – 

438 с.  
У збірнику наведено загальну характеристику статево-вікового складу 

населення з діаграмою, дані про чисельність та статево-віковий склад 

населення по всій Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Київ, 

територіях, що підпорядковані Севастопольській міськраді, містах з 

чисельністю жителів понад 100 тис. Представлені дані про демографічне 

навантаження на населення працездатного віку по регіонах, на населення 

віком 15-64 років по регіонах та на середній вік населення по регіонах. 

Ж72788 

 

Сільське господарство України = Agriculture of Ukraine : стат. зб., 

2006 / Держкомстат України ; за ред. Ю. М. Остапчука. – К., 2007. – 367 с. 

Висвітлено інформацію про соціально-економічний стан сільського 

господарства в Україні та її регіонах за 1990–2006 рр. Наведено дані про 

місце сільського господарства в структурі галузей економіки, чисельності 

працюючих, вартості основних фондів, обсягів капітальних вкладень та 
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іноземних інвестицій. Відображено показники, що характеризують ресурсні 

можливості галузі сільського господарства, обсяги та ефективність 

виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, 

проведення реформування та інше. Окремим розділом виділено основні 

показники розвитку сільського господарства порівняно з іншими країнами. 

Тексти у виданні подано двома мовами: українською й англійською, 

ілюстровано діаграмами та графіками. 

Ж72783 

 

Состояние окружающей среды : стат. справ. Всемирного банка : 

пер. с англ. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2005. – 240 с.  

Якість навколишнього середовища та стан природних ресурсів 

представлені за ключовими показниками, які подаються за країнами, групами 

країн та географічними регіонами. Статистичні дані розподілені за 

розділами: “Сільське та рибне господарство”, “Ліси”, “Біорізноманітність”, 

Енергія”, “ Викиди і забруднення”, “Вода і каналізація”, “Агреговані 

показники національних рахунків, 2003”. 

Ж73039 

 

Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / 

Держкомстат України ; відп. за вип. І. Качалова. – К. : Держкомстат, 

2005. – 242 с. 

Збірник подає систему показників, що характеризують рівень життя 

населення України та окремих його верств. 

 Видання відображає: макроекономічні показники; демографічну 

ситуацію; питання охорони здоров’я та безпеки; освіту, зайнятість населення; 

показники матеріальної забезпеченості населення; рівень та структуру 

особистого споживання; житлові умови населення; показники пенсійного 

забезпечення та соціального напруження. 

 Статистичну інформацію представлено у вигляді таблиць, графіків, 

діаграм, які супроводжуються окремими методологічними поясненнями. 

При підготовці аналітичних матеріалів використані дані 

моніторингового вибіркового соціально-демографічного дослідження 

“Соціально-економічна захищеність населення України”, яке проводилось 

протягом 2000–2004 років органами державної статистики. 

Со26527 

 

Cоціально-економічна захищеність населення України: стан, 

тенденції, напрями використання : стат. вид. / Держкомстат 

України ; наук. ред. О. Г. Осауленко. – К., 2003. – 147 с. 

Видання підготовлено за результатами вибіркових обстежень, які 

проводилися спільно з Міжнародною організацією праці (МОП) та 

Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у рамках Проекту технічної 
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допомоги "Вимірювання бідності: розробка індикаторів соціально-

економічної захищеності населення України". Метою дослідження було 

з'ясування суб'єктивної думки населення щодо своєї економічної та 

соціальної захищеності, виявлення джерел та причин соціальних ризиків, 

аналіз впливу державної політики на рівень життя суспільства. Подано 

науково-статистичний аналіз результатів дослідження.  

Інформаційні матеріали розміщено за розділами: "Сучасний стан 

соціального розвитку в Україні: окремі аспекти соціальної безпеки" 

(проаналізовано демографічну ситуацію в Україні, доходи населення та 

заробітну плату, житлові умови, пенсійну політику, систему охорони 

здоров'я, гуманітарну сферу); "Соціально-економічна захищеність особи в 

Україні. Аналітичний огляд результатів II раунду вибіркового обстеження 

населення у 2002 р."(розглянуто питання захищеності доходів населення, 

оцінка населенням стану ринка праці, можливостей працевлаштування, 

гарантій зайнятості, соціальних цінностей); "Соціально-економічна 

захищеність працівників промисловості України. Підсумки вибіркового 

обстеження підприємств з питань політики гнучкості праці у 2002 році" 

(характеризуються основні результати економічної діяльності підприємств, 

вільна зайнятість та самостійність на роботі, безпечні умови праці, пільги та 

компенсації тощо). Наприкінці книги вміщено додатки до кожного розділу, в 

яких наведено статистичну інформацію.  

Аналітичні матеріали, включені до збірника, є важливою інформацією 

для розробки та коригування дій уряду України у сфері політики зайнятості, 

а також для удосконалення національного законодавства про працю та 

соціальний захист працюючих. 

Со25440 

 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2003 році = 

Cooperation between Ukraine and EU countries in 2003 : cтат. зб. / під ред. 

Ю. М. Остапчука ; Держкомстат України. – К., 2004. – 242 с.  
Видання вміщує показники обсягів зовнішньої торгівлі України з 

країнами ЄС, країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ 

до ЄС за 2001-2003 роки. Статистичні матеріали розміщено за такими 

розділами: "Зовнішня торгівля України товарами та послугами" (подано 

зведений зовнішньоторговельний баланс з країнами ЄС); "Зовнішня торгівля 

України товарами"; "Зовнішня торгівля України послугами" (інформація у 

цих розділах подається за країнами світу та за структурою); "Прямі 

інвестиції" (дані наведені за країнами світу та за видами економічної 

діяльності). Наприкінці збірника вміщено методологічні пояснення щодо 

показників, включених до нього. Статистичну інформацію представлено в 

табличному вигляді та доповнено графіками й діаграмами. Текст у збірнику 

подано двома мовами: українською та англійською. 

Ж72602 
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Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2004 році = 

Cooperation between Ukraine and EU countries in 2004 : стат. зб. / 

Держкомстат України ; за ред. Ю. М. Остапчука. – К., 2005. – 286 с. 

Збірник складено по торгівлі товарами – на основі розробки даних 

вантажних митних декларацій, по торгівлі послугами – на основі розробки 

органами статистики державної статистичної звітності, по прямих іноземних 

інвестиціях – на основі щоквартальної звітності підприємств, які мають такі 

інвестиції. 

Дані про експорт товарів наведені за країнами призначення, про імпорт 

– за країнами походження. 

При заповненні вантажних митних декларацій оцінка товарів за їх 

вартістю проводиться у національній валюті України.  

Ж 72602 

 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2005 році = 

Cooperation between Ukraine and EU countries in 2005 : стат. зб. / 

Держкомстат України ; за ред. Ю. М. Остапчука. – К., 2006. – 286 с. 

У статистиці зовнішньої торгівлі товарами України враховуються всі 

товари, що додаються до запасів матеріальних ресурсів України або 

відраховуються з них у результаті їх ввезення (імпорту) у межі, чи вивезення 

(експорту) за межі її митної території. Україна використовує загальну 

систему торгівлі, як це рекомендовано Статвідділом ООН. 

Ж 72602 

 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2006 році = 

Cooperation between Ukraine and EU countries in 2006 : стат. зб. / 

Держкомстат України. – К., 2007. – 311 с. 

Статистичний збірник містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами, послугами та прямими іноземними інвестиціями з країнами ЄС та 

країнами-кандидатами на вступ до ЄС за 2006 р. порівняно з 2005 р. 

У розділі „Зовнішня торгівля України товарами та послугами” подано 

дані про динаміку зовнішньої торгівлі з країнами ЄС та питому вагу 

експорту-імпорту країн ЄС у загальному обсязі. 

У розділі „Прямі інвестиції” публікуються дані про прямі інвестиції з 

України в основні країни ЄС у 2006 р. та прямі іноземні інвестиції в Україну 

за видами економічної діяльності підприємств за 2006 р. Матеріали наведені 

в табличному вигляді та графічному зображенні. 

Видання має стислі методологічні пояснення і коментарі.  

Збірник підготовлений українською та англійською мовами. 

Ж72602 
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Статево-віковий склад населення України за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Держкомстат України ; 

за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2003. – 402 с. 

Збірник продовжує серію тематичних видань за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Він містить дані про статево-

віковий склад населення України, Автономної Республіки Крим, областей, м. 

Києва та Севастопольської міськради, а також міст з чисельністю населення 

понад 100 тис. осіб. 

Статистичні показники розташовані за розділами: розподіл населення 

за статтю та віком по Україні, розподіл населення за статтю та віком по 

містах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб, співвідношення кількості 

чоловіків і жінок за місцем проживання та віковими групами, розподіл 

населення за основними віковими групами, середній вік населення, 

демографічне навантаження у віковій структурі населення України та 

регіонів, кількість населення віком від 100 років, розподіл населення віком 

від 100 років по регіонах. Передмова містить визначення постійного 

населення, вікової групи, віку людини, працездатного віку, демографічного 

навантаження, середнього віку населення, а також відомості про те, які дані 

використовувалися при оброблені матеріалів перепису населення стосовно 

визначення віку населення. Статистичні матеріали доповнює стаття, в якій 

подано характеристку змін статево-вікового складу населення України в 

міжпереписний період. Для наочності викладеного матеріалу вона 

ілюстрована графіками статево-вікових пірамід населення України за даними 

перепису населення 1959, 1970, 1979, 1989 та 2001 років.  

Со25262 

 

Статистичний бюлетень за 2005 рік / Держкомстат України. – К., 

2006. – 216 с. 

“Статистичний бюлетень за 2005 рік” пропонує широкий спектр 

статистичних показників соціально-економічного стану держави у 2005 році 

порівняно з попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами: 

основні показники соціально-економічного розвитку України, валовий 

внутрішній продукт, промисловість, сільське господарство, транспорт та 

зв’язок, торгівля та ресторанне господарство, ціни і тарифи, фінанси, доходи 

населення, праця, населення, правопорушення, єдиний державний реєстр 

підприємств та організацій України, доповіді з окремих питань соціального і 

економічного стану України, ринок праці України за січень – вересень 2005 

року. 

У розділі “Будівельна діяльність” наводяться дані про обсяг робіт, 

виконаних за контрактами будівельного підряду. 

Інформація розділу “Зовнішня торгівля товарами” (імпорт, експорт) 

підготовлена на основі даних Держмитслужби України та звітів підприємств 

і організацій по товарах, що не проходять митного декларування. 
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Ж71867 

 

Статистичний бюлетень за 2006 рік / Держкомстат України. – К., 

2007. – 168 с. 

Видання пропонує основні показники соціально-економічного розвитку 

України за 2006 рік. Збірник сформовано за такими розділами: 

промисловість, сільське господарство, будівельна діяльність, транспорт та 

зв’язок, зовнішня торгівля товарами, торгівля та ресторанне господарство, 

ціни та тарифи, фінанси, доходи населення, праця, населення, 

правопорушення, єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України. 

Ж71867 

 

Статистичний бюлетень за 2007 рік / Держкомстат України. – К., 

2008. – 153 с. 

“Статистичний бюлетень за 2007 рік” пропонує статистичні показники 

соціально-економічного стану держави у 2007 році порівняно з попередніми 

роками. 

 Ж71867 

 

Страны и регионы, 2005. : стат. справ. Всемирного банка : пер. с 

англ. – М. : Весь Мир, 2005. – 240 с. 

У довіднику в табличній формі представлені дані за 54 статистичними 

показниками, які використовує в офіційній статистиці ООН, Всесвітній банк, 

СОТ, ВВФ та інші міжнародні організації. 

Статистичні дані розподілені за розділами: “Населення”, “Навколишнє 

середовище”, “Економіка”, “Розвиток технологій та інфраструктури”, 

“Торгівля та фінанси”.  

Ж73016 

 

Україна та країни СНД: 2003 = Ukraine and the CIS countries: 2003 / 

Держкомстат України. – К., 2004. – 119 с.  
Статистичний збірник містить статистичні показники про соціально-

економічний стан Співдружності незалежних держав (СНД), показує 

економічні взаємовідносини України з країнами СНД. Видання складається з 

двох розділів.  

У першому розділі "Соціально-економічне становище країн СНД" 

подано інформацію про основні макроекономічні показники у середньому 

країн СНД, індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту, 

індекси цін виробників промислової продукції, індекси споживчих цін, 

виробництво товарів важкої та легкої промисловості, індекси грошових 

доходів населення.  
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У розділі "Економічні зв'язки України" публікуються дані про 

платіжний баланс України, бартерні операції України з країнами СНД, 

експорт-імпорт найважливіших товарів у 2002 та 2003 роках, прямі інвестиції 

в економіку України в 2003 році, курси національних валют.  

При підготовці видання використано матеріали статистичного 

щорічника Міждержавного статистичного комітету СНД "Содружество 

независимых государств в 2003 г." – М., 2004. Текст подано українською та 

англійською мовами. 

Ж72669 

 

Україна та країни СНД: 2004 = Ukraine and the CIS countries: 2004 / 

Держкомстат України. – К., 2005. – 107 с.  
Ж72669 

 

Україна та країни СНД: 2005 = Ukraine and the CIS countries: 2005 / 

Держкомстат України. – К., 2006. – 119 с.  
Ж72669 

 

Фінанси України за 2003 рік / Держкомстат України. – К., 2004. – 

133 с. 

У статистичному збірнику інформацію подано за такими розділами: 

Бюджет України; Банки. Страхування. Довірчі товариства; Випуск, реалізація 

та обіг цінних паперів в Україні; Активи, власний капітал і зобов’язання 

підприємств; Прибутки, збитки і витрати на виробництво продукції, робіт, 

послуг; Рентабельність. 

Інформація щодо статистики державних фінансів наведена на підставі 

даних державного казначейства України, грошово-кредитної та банківської 

статистики: Національного банку України, статистики фінансів підприємств і 

організацій (крім бюджетних установ). Фінансова звітність складена згідно з 

Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку за операціями, що 

відбуваються з 2000 року.  

Ж72604 

 

Фінанси України за І півріччя 2004 року / Держкомстат України. – 

К., 2004. – 122 с.  
У статистичному збірнику подається інформація на підставі даних 

Державної скарбниці України, грошово-кредитної та банківської статистики 

Національного банку України, статистики фінансів підприємств та 

організацій (крім бюджетних установ).  

Збірник складається із шести розділів, інформацію в яких подано як в 

цілому по Україні, так і по регіонах. У розділі "Бюджет України" приведено 

Зведений бюджет України за І півріччя 2004 р., а також виконання бюджетів 

України за І півріччя 2004 року. У розділі "Банки. Страхування" вміщено дані 
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про показники діяльності банківської системи України, наявну грошову масу 

в обігу України та її розміщення, вимоги банків за кредитами, наданими в 

економіку. Розділ "Активи, власний капітал і зобов'язання підприємств" 

приводить статистичні дані структури балансу підприємств за видами 

економічної діяльності, необоротні активи за видами економічної діяльності, 

оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей за видами 

промислової діяльності, власний капітал за видами економічної діяльності.  

Фінансова звітність складається згідно з Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку за операціями, що відбуваються з 2000 року.  

Збірник підготовлено Департаментом міжгалузевої статистики 

підприємств.  

Ж72604 

 

ІСТОРІЯ 
 

Буров Г. М. Энциклопедия крымских древностей : археол. слов. 

Крыма / Г. М. Буров ; Ист.-археол. благотвор. фонд “Наследие 

тысячелетий”. – К. : Изд. дом “Стилос”, 2006. – 528 с. : ил. – Библиогр.: с. 

513–523.  

Енциклопедія нараховує понад 1600 словникових статей, які містять 

матеріали щодо первісної, скіфсько-античної та середньовічної археології. 

Книга видана завдяки Фонду “Наследие тысячелетий”, створеному 

провідними археологами та істориками Криму. Автором довідника є доктор 

історичних наук професор Таврійського університету Г. Буров. Видання 

складається із словникових статей, розміщених за абеткою, термінів, чорно-

білих таблиць, мап, короткого списку літератури та 24 аркушів кольорових 

вклейок. Енциклопедія містить короткі відомості про персон у галузі 

археології. 

Со27326  

 

Величайшие исторические события мира : энцикл. справ. / худож.- 

оформитель Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фолио, 2007. – 623 с.  

Довідник подає відомості про 500 ключових подій різних епох історії 

людства, які відбулися із cтародавніх часів і до наших днів, а також про 

людей, які жили в різні епохи в різних країнах, про творців і жертви історії. 

Найбільше статей присвячено: Стародавньому Єгипету і Вавілону, Греції і 

Риму, Франції, Англії і США, Росії і Україні тощо.  

Вс44765 

 

Висіцька Т. Жіночі постаті в історії Закарпаття. Кн. 1. Наука, 

культура, мистецтво / Т. Висіцька. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. – 

403 с.  
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Перша книга біо-бібліографічного довідника охоплює період від 1920 

до 2002 рр. і стосується видатних жінок Закарпаття, які зробили вагомий 

внесок у розвиток науки, культури і мистецтва України. Критерії відбору 

персоналій до видання були такі: для науковців – звання доктора наук, для 

працівників культури – звання заслуженого працівника культури України, 

для артистів, музикантів – звання заслуженого (народного) артиста України, 

для працівників народних промислів – звання заслуженого майстра народної 

творчості України, для літераторів – факт виходу у світ першої книги, для 

літературознавців, фольклористів – звання кандидата наук або факт виходу у 

світ першої книги, для художників – членство в Національній спілці 

письменників України. У межах персоналії після коротких біографічних 

даних розміщено бібліографію праць особи (окремі твори, публікації у 

колективних збірниках, періодичній пресі) та літературу про неї. До видання 

включено також ряд постатей нашої історії, які не вписуються в названі 

категорії, але є визначними особистостями і без них неможливо повноцінно 

відобразити наукове та культурно-мистецьке життя краю. Подано іменний 

покажчик.  

В347666/1 

 

Галичина : довідково-бібліогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К., 

2004. – 255 с. – (Новітня історія України).  
 "Галичина" – історична назва українських етнічних земель, що 

розташовані на північ від Карпатських гір і включають декілька областей 

Західної України. Цей край завжди був оплотом духовності, збереження 

рідної мови, традицій і звичаїв нашого народу. Нове видання, пов'язане з 

його історією та сьогоденням, складається із шести розділів: Галичина; 

Твердиня ратаїв, воїнів і поетів; Івано-Франківщина; Львівщина; 

Тернопільщина; Персоналії. У перших п'яти розділах подано короткі 

історичні відомості про зазначені території з картами, прапорами та гербами 

областей. Основну частину довідника становлять персоналії наших 

визначних сучасників – діячів науки, культури, мистецтва, громадських 

діячів, політиків, представників владних структур тощо. Серед них багато 

відомих в Україні та за її межами людей: Ю. Андрухович, Б. Бенюк, С. 

Гавриш, М. Гнатюк, Т. Стецьків, Б. Ступка та ін. Матеріали про життя та 

діяльність осіб супроводжуються кольоровими фото. 

В347930/1 

 

Етно-національна структура українського суспільства : довідник / 

В. Б. Євтух [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Наук. думка, 

2004. – 343 с.  
У довіднику за структурним принципом подано відомості про 

українську етнонацію, національні меншини та спільноти з невизначеним 

статусом (корінні народи), про представників окремих етносів та їхні групи, 
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представлені в Україні. Для кожної спільноти наведено інформацію про її 

загальну чисельність та розселення у світі, генеалогію мови, антропологічний 

тип, віросповідання, чисельність і розселення в Україні, мови спілкування, 

соціально-демографічні характеристики, історію цієї спільноти в Україні. У 

додатках довідник містить дані перепису 2001 р. про національний склад 

населення, мову спілкування, освіту. Є предметний покажчик та бібліографія 

з вказаної проблематики. 

Ва656463 

 

Завальнюк К. Провісники волі: Повстан. рух на Поділлі у 

персоналіях (20-і рр. ХХ ст.) / К. Завальнюк ; відп. за вип. В. Кривий ; 

передм. Т. Стецюк. – Літин, 2005. – 351 с.  

Книга присвячена одній з героїчних сторінок боротьби за волю, за 

державність України. Видання складається з трьох основних розділів – 

“Персоналії”, “Документи і матеріали”, “Фотодокументи”, а також 

передмови, слова про автора, вступного слова автора та післямови. У 

“Персоналіях” автор намагався засобами біографічних статей створити 

цілісну галерею образів діячів, які брали участь у повстанській боротьбі. 

Розділ “Документи і матеріали” є зібранням різноманітних історичних 

джерел: публікації у тогочасній пресі, телеграми, звернення, інтерв’ю, 

доповіді, накази, відозви, повідомлення, протоколи, оперативні донесення 

тощо. У фотодокументах подано фотографії учасників національно-

визвольного руху та копії посвідчень, членських квитків, інших документів. 

Зібрані автором матеріали поглиблюють наше уявлення про місце та роль 

повстанського руху в Україні періоду 20-х років у загальній картині 

історичного процесу, руху, який можна порівняти хіба що з феноменом 

запорізького козацтва.  

Ва667020 

 

Карнацевич В. 500 знаменитых исторических событий / В. 

Карнацевич ; худож.-оформитель Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фолио, 

2007. – 623 с. 

Мета збірника – висвітлити ключові події різних епох, які є 

поворотними моментами в історії людства і дати про них уявлення більш 

детальне, ніж можна знайти у звичайному довіднику. Матеріал викладено за 

хронологією подій. Це дає можливість проводити паралелі, зрозуміти, що 

відбувалось у різних місцях одночасно. У виданні знайшли відображення 

війни, революції, повстання, перевороти, церковні собори, стихійні лиха, 

гучні злочини, винайдення книгодрукування, відкриття структури молекули 

ДНК, поява системи Windows, географічні відкриття, спортивні і культурні 

форуми тощо. Часом автор не тільки описує хід і зміст подій, але й знайомить 

з їх передісторією та наступними подіями, загальним фоном, на якому вони 

відбувалися. Зібрані в одній книзі оповіді про світові події з найдавніших 
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часів і до наших днів дадуть можливість читачеві поповнити та 

систематизувати свої знання з історії, глибше збагнути сьогодення. Та це 

книга не лише про події, але й про людей – творців історії, які жили в різні 

епохи і різних країнах.  

Вс43726 

 

Київ у дні нацистської навали : За докум. радян. Спецслужб : До 

60-річчя визволення Украни від гітлерівських загарбників : наук.-

допом. вид. / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд.: Т. В. Вронська 

[та ін.]; редкол.: С. М. Богунов [та ін.]. – К. ; Л., 2003. – 526 с. : фото.  

Мовою архівних документів видання відображає ті сфери громадського 

життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, 

розкрито маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової 

війни через документальні матеріали радянських спецслужб. Зображено 

життя Києва в перші місяці війни, у період нацистської окупації і на 

завершальному етапі найбільшої в історії людства війни. З цих міркувань 

матеріал зібрано у трьох розділах: Перші дні війни (22 червня – 18 вересня 

1941 р.); Київ під нацистською окупацією (19 вересня 1941 – 6 листопада 

1943 рр.); Столиця України після визволення (6 листопада 1943 – 1945 рр.). 

Основний масив документів збірника, більшість яких уперше побачить світ, 

виявлено у фондах Державного архіву Служби безпеки України. 

Представлено також документи Державного архіву Міністерства внутрішніх 

справ України і Архіву Міністерства оборони Російської Федерації.  

Вс 39845 

 

Кишенькова енциклопедія молодого киянина. Вип. 2 / авт. кол.: О. 

А. Ганюков [та ін.] ; редкол.: О. М. Кулик [та ін.] ; Київ. міськ. держ. 

адмін., Упр. у справах сім'ї та молоді, Укр. ін-т соціал. дослідж. – К., 2003. 

– 206 с.  
У новому випуску довідково-пізнавального видання в стислій формі 

подано важливу інформацію з історії та сучасного життя Києва, довідкові 

матеріали та юридичні поради з широкого кола питань (житлові проблеми 

молодої сім'ї, працевлаштування, творча активність молоді, оздоровлення, 

освіта за кордоном, центри та організації, які надають гранти і стипендії 

тощо). Висвітлено діяльність Управління у справах сім'ї та молоді Київської 

міської держадміністрації, інших державних установ та молодіжних 

організацій міста. 

А123113 

 

Кияни : біогр. слов. / голов. ред. Ю. О. Храмов ; Укр. т-во істориків 

науки, Ін-т гуманіт. дослідж. Укр. акад. наук. – К. : Фенікс, 2004. – 455 с. : 

іл.  
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У біографічному енциклопедичному словнику подано відомості про 

життя і діяльність майже 3 тис. відомих діячів Києва минулого і сьогодення. 

Біографічні довідки складено на основі даних енциклопедичних, довідкових і 

спеціальних видань, матеріалів з державних і сімейних архівів, анкетування, 

відомостей, наданих різними організаціями та установами. Більшість статей 

супроводжується фотографіями, деякі з яких є рідкісними або друкуються 

вперше. Кандидатами до персонального складу словника є кияни, що 

працювали і працюють у галузі економіки, політики, науки, культури, 

літератури, мистецтва, освіти, фінансової і банківської діяльності, військової 

й судової справи, господарства, управління, дипломатії, медицини та спорту.  

У книзі застосовано загальноприйняту в енциклопедичній літературі 

систему посилань і скорочень. Після словникової частини подається Список 

персоналій в алфавітному порядку. Подібне видання виходить уперше.  

Со26033 

 

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : 

енцикл. у 3-х т. Т. 1 / С. Коваленко. – К. : Стікс-Ко, 2007. – 376 с. 

У першому томі цього видання йдеться мова про державу Війська 

Запорізького 1648–1657 рр. Усі відомості в книзі пов’язані з місцевостями, 

які належали цій державі, а також з діячами, які цій державі служили. Книга 

містить статті про діячів Війська Запорізького та про поселення, що до цієї 

держави входили. Особлива увага приділена Гетьману Богдану 

Хмельницькому. Видання складається з трьох розділів: загальної частини, 

опису полків і поселень та довідкової частини. Загальна частина розповідає 

про Україну середини XVII ст., її духовний світ. В описі полків і поселень 

надано відомості про різні полки та поселення, які входили до цієї держави, а 

також діячів, які служили в цих полках. Третя частина книги включає 

покажчики місць, осіб, довідник подій, списки малюнків та креслин. 

С10712/1 

 

Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : 

енцикл. у 3-х т. Т. 2 / С. Коваленко. – К. : Стікс-Ко, 2008. – 480 с. 

До другого тому увійшов матеріал про Волинську, Рівненську, 

Житомирську, Київську та Чернігівську області, великі частини 

Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Полтавської та 

Сумської областей. Крім того у 2-му томі є розділ “Запорожжя”, в якому 

висвітлено головні моменти з історії ХVII ст. південних областей України. 

Багато пізнавального матеріалу міститься у розділі “Київ – духовна столиця 

України ”. Довідкова частина містить покажчик місць, покажчик осіб, 

довідник подій, список малюнків, список обрисів міст та список креслин.  

С10712/2 
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Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур, 

А. П. Коцур. – Чернівці ; Переяслав-Хмельницький : Книги-XXI, 2005. – 

144 с.  

У книзі систематизовано основні дати, події, факти з вітчизняної історії 

від найдавніших часів до наших днів. Подано відомості про найважливіші 

етапи українського державотворення, історичні постаті, історію українського 

війська, визначні походи та битви, міжнародну діяльність України, договори, 

трактати, унії, універсали, культурну спадщину українського народу та 

багато іншого.  

Ва665265 

 

Край козацький : довід. з історії Лисянщини / упоряд. В. Щерба-

тюк ; наук. ред. О. Гуржій ; НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. – 

К. : Наук. думка, 2004. – 408 с. : іл. – (Історія регіонів України).  
Книга є другим виданням серії досліджень з мікрорегіональної історії 

України ("Історія регіонів України"). У ньому висвітлено маловідомі та 

невідомі раніше сторінки історії козацького краю Правобережної України.  

Матеріали розміщено у вигляді енциклопедичних статей за алфавітом 

термінів, понять, історичних подій, населенних пунктів та прізвищ відомих 

людей Лисянщини (всього близько 600 статей, зокрема понад 200 

біографічних довідок). Наприкінці вміщено іменний та географічний 

покажчики, список умовних скорочень, перелік використаних джерел та 

літератури, відомості про роботу авторів над книгою та їхні біографії. 

Вс39785 

 

Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук. – К. : 

Школа, 2005. – 288 с. : іл. – (1000).  
У передмові до видання йдеться про виняткову роль особистості в 

історії, про те, що ми маємо пишатись нашими співвітчизниками і пам'ятати 

тих, хто звеличував український народ своїми справами, розумом і талантом. 

Книга включає 138 статей про представників української еліти. Матеріал 

поділено за напрямами людської діяльності: державотворці (від першої 

правительки-християнки княгині Ольги до В'ячеслава Чорновола та 

подружжя Стецьків); духовність, релігія (Антоній Печерський, Лазар 

Баранович, Андрій Шептицький, Йосиф Сліпий та ін.); дослідники 

минувщини (літописці Нестор, Самійло Величко і Григорій Граб'янка, 

історики М. Костомаров, Д. Багалій, О. Апанович та ін.); наука і техніка 

(першодрукар І. Федоров, математик М. Остроградський, філософ П. 

Юркевич, учений-помолог Л. Симиренко, інженери Ю. Кондратюк, М. 

Кибальчич, медики М. Пирогов, В. Філатов, М. Амосов та ін.); література і 

народознавство (Г. Сковорода, М. Сумцов, О. Теліга, М. Лукаш, Ю. 

Шевельов та ін.); культура і мистецтво (О. Вересай, М. Заньковецька, Є. 

Чикаленко, К. Малевич, К. Білокур, І. Миколайчук та ін.); спорт (І. 
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Піддубний, І. Турчин, В. Лобановський та ін.); у світах (Анна Ярославна – 

королева Франції, Г. Орлик – маршал Франції, І. Пулюй – видатний фізик, І. 

Сікорський – конструктор літаків та гелікоптерів та ін.). Кожна стаття 

містить зображення, біографічні відомості про особу та її діяльність. 

Ва661851 

 

Новий довідник : Історія України / упоряд.: С. Крупчан [ та ін.]. – 

2-ге вид. – К. : Казка, 2006. – 736 с. : іл. 

У довіднику матеріал з історії України подається від найдавніших часів 

до початку ХХІ ст. Видання містить оптимальний обсяг матеріалу, а також 

подає цікаві факти, які дають змогу по-новому підійти до висвітлення 

багатьох проблем. 

Довідник має оригінальну структуру, що сприятиме швидкому пошуку 

потрібної інформації. 

Для зручності у використанні упорядники розробили детальний зміст, 

список використаної літератури та іменний покажчик.  

Ва674807 

 

Нові імена. Львівщина та львів'яни : іст.-біогр. енцикл. довід. Вип. 

1 / упоряд.: Л. С. Василенко [та ін.]. – Л. : Ред.-вид. група "Віка", 2004. – 

522 с. : фото. – (Новітня історія України).  
Видання інформує про сучасний розвиток одного з провідних регіонів 

України – Львівщини та її найбільш відомих мешканців, що зробили вагомий 

внесок у політичну, економічну, громадську, культурну чи інші сфери життя 

цього краю.  

На початку книги вміщено короткий нарис про історичне минуле та 

динамічне сьогодення Львівщини. Далі в алфавіті прізвищ подано короткі 

біографічні довідки персон з фотографіями. Також у довіднику наведено 

інформаційні довідки про історію та діяльність деяких державних установ 

міста: Львівського державного академічного театру опери та балету ім. С. 

Крушельницької та Національного університету "Львівська політехніка" 

(вміщує біографічні відомості про вчених цього закладу). 

В348319/1 

 

Попок А. А. Українці на Далекому Сході: організації, події, 

персоналії : довідник / А. А. Попок. – К. : Альтерпрес, 2004. – 360 с.  
Це видання відкриває серію видань "Закордонне українознавство", 

започатковану Центром сучасного суспільствознавства.  

Довідник містить інформацію про українські організації та учасників 

українського руху на Далекому Сході (Зеленому Клині та Маньчжурії), їхню 

громадсько-культурну та політичну діяльність. Включено також дані про 

формування українських поселень на Далекому Сході та українські видання 

регіону. Наприкінці подано список використаної літератури за розділами: 
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"Архівні джерела", "Опубліковані документи", "Мемуари", "Дисертації. 

Автореферати дисертацій", "Монографії", "Навчальні посібники, підручники, 

навчальна література", "Статті", "Енциклопедії, словники, довідники, 

покажчики", "Періодичні джерела", "Інтернет-видання". Додано іменний 

покажчик та покажчик географічних назв, що значно полегшує пошук 

інформації.  

Ва652396 

 

Провідники духовності в Україні / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. 

Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 

783 с. – Покажч.: с. 779–782.  

Багато імен – відомих і маловідомих, колись знеславлених, знищених і 

забутих, представників різних національностей – повернулося в нашу 

історію, науку, культуру, мистецтво за роки незалежності України. Свого 

часу вони самовіддано стверджували українську духовність, були її 

захисниками. Учені, які працювали над виданням, прагнули з позицій 

сьогоднішнього дня дати неупереджену оцінку внеску цих осіб у становлення 

та розвиток Української держави. Хронологічно довідник охоплює період з Х 

по ХХ ст. Матеріал подано у таких розділах: Державні і громадські діячі; 

Церковні діячі; Письменники, публіцисти і видавці; Діячі науки і освіти; 

Митці і дослідники мистецтва. Допоміжним апаратом є покажчик 

персоналій.  

Ва646191 

 

Реабілітовані історією. Київська область. Кн. перша / П. П. 

Бачинський, Т. Ф. Григор'єва, В. О. Животівський [та ін.] ; голов. 

редкол.: П. Т. Тронько [та ін.]. – К. : ДП "Ред. журн. "Охорона праці", 

2004. – 540 с. – Бібліогр.: с. 530–539.  
Це дослідження є складовою частиною 27-томного науково-

документального видання "Реабілітовані історією", присвяченого політичним 

репресіям, депортаціям та іншим утискам прав і свобод громадян області 

колишнім тоталітарним режимом. У виданні знайшли відображення жахливі 

наслідки терору періоду національно-визвольних змагань українців у 1918-

1921 рр., масові репресії під час примусової колективізації сільського 

господарства і розкуркулення, штучні голодомори, сталінський терор 30-40-х 

і початку 50-х рр. минулого століття. Жителі Київщини, яка була центром 

національно-визвольного руху, зазнали великих втрат у боротьбі за 

незалежність України. Ми маємо нагоду дізнатися про витоки і зміст цієї 

боротьби. Матеріал книги становить цілісне наукове дослідження трагічних 

подій на Київщині. Подано перелік офіційних документів, на які посилаються 

автори описуваних подій. 

В348068/1 
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Рівненщина / В. В. Болгов, І. В. Болгов (авт.-упоряд.). – К. : Укр. 

Акад. геральдики, товарного знаку та логотипу, Укр. наук. т-во 

геральдики та вексилології, 2006. – 351 с. : іл. –(Новітня історія України ; 

вип. 2). 

Видання висвітлює історичне минуле та сьогодення Рівненського краю, 

знайомить з життєдіяльністю його видатних мешканців та соціально-

економічними досягненнями.  

На початку книги представлено символіку міст і сіл Рівненської 

області. У другій частині – „Історія і сучасність Рівненщини” – подається 

загальна інформація про область (відомі діячі науки, освіти, літератури, 

основні підприємства, установи, список ветеранів війни і праці тощо). Також 

інформацію систематизовано за районами області (історична довідка, 

біографії видатних земляків). Книга містить великий фотоілюстративний 

матеріал. Наприкінці довідника додається список літератури про область.  

Вс42484 

 

Сергійчук В. Соборна пам’ять України : календар-альманах, 2007 

рік / В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2006. – 285 с. 

Альманах-щорічник – це спроба допомогти українцям і чужинцям 

пізнати велич досягнень українства і вклонитися пам’яті його найкращим 

синам і дочкам. Український народ повинен повернути своїй історичній 

пам’яті всі сторінки національно-визвольної боротьби, усіх діячів-

жертовників в ім’я майбутнього України, а також тих наших братів і сестер 

по крові і за походженням, які зробили видатний внесок у розвиток світової 

науки, техніки, освіти та культури. 

У календарі-альманасі використано матеріали календаря-щорічника 

“Українознавство”, який виходить у світ за редакцією автора. 

Видання включає інформацію про найбільш знаменні події української 

історії та найвизначніші постаті нашого народу, яких вшановуємо у 2007 р. 

Довідковий матеріал розміщено за місяцями: січень – грудень. До 

біографічних та історичних нарисів подаються фотознімки та документи. 

Ва685381 

 

Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння, 1939–1947 / В. 

Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Укр. Вид. Спілка, 

2004. – 840 с.  

Книга започатковує п’ятитомне видання документів і матеріалів про 

український національно-визвольний рух за відновлення й утвердження 

власної держави нашого народу з початком Другої світової війни. Вона 

розповідає про пробудження національної свідомості лемків, надсянців, 

холмщан і підляшан, котрі протягом багатьох століть були поневолені 

чужинцями. На конкретних фактах показано, як поряд з жертовним 

відродженням українства в Закерзонні тут у 1939–1941 рр. готувався 
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плацдарм для розгортання визвольної боротьби на Україні. З вересня 1939 р., 

незважаючи на тяжкі втрати, ОУН гуртувала національно-визвольний рух на 

Волині, Берестейщині, Буковині та в Галичині. Але головним плацдармом 

стає українське Закерзоння. Ця земля на найдальших західних рубежах, що з 

давніх часів була заселена українським народом, взяла на себе обов’язок 

готувати майбутнє українське відродження. Авторський текст та історичні 

документи зібрано в чотирьох розділах за хронологією: 1.09.1939–21.06.1941; 

22.06.1941–1944; 1944–1946; 1947. Користуватись виданням допомагає 

іменний покажчик.  

Ва652760 

 

Скляренко В. Все об Украине: Общие сведения. История. Наука. 

Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные 

мелочи и советы / В. Скляренко, Я. Батий, М. Панкова ; предисл. Ю. 

Макарова. – Х. : Фолио, 2008. – 570 с. – (Страны мира). 

Народна щодо свого походження назва “Україна” закріпилася у 

свідомості народу і відбилася в офіційних документах, літературі, історичних 

народних піснях і думах. 

Україна надзвичайно красива країна. Та дивовижно різноманітна: ріки, 

гори, моря, ліси, степи – все є. Немає такого пункту, до котрого з Києва на 

авто неможливо добратися за світловий день. І вся ця не така вже й мала 

країна практично незвідана. 

Прекрасне, багато ілюстроване видання пропонує вичерпну 

інформацію для майбутніх туристів. Розділ “Загальні відомості” дає 

відомості про природні зони України, заповідні місця, населення, статистику, 

органи влади. Знайомить з історією українських земель, видатними 

особистостями, ученими, літераторами, митцями. 

Розділ “Визначні місця” змальовує Волинь та Поділля, Слобожанщину 

та Закарпаття, Полісся та Південь. Видання також містить корисну 

інформацію для туристів: валюта, час, митниця, реєстрація, транспорт, 

медичні послуги, тощо. 

Вс45942 

 

Страны мира сегодня : справочник : в 5 т. / Информ. телеграф. 

агентство России "ИТАР-ТАСС". – М., 2008.  

Т. 1: Европа. – Разн. паг.  

Т. 2: Америка. – Разн. паг.  

Т. 3: Африка. – Разн. паг.  

Т. 4: Азия. – Разн. паг.  

Т. 5: Австралия и Океания. – Разн. паг.  
Довідник видається з 1967 р. Видання 2008 р. інформує про 230 країн 

світу на кінець 2007р. Подаються такі відомості: офіційна назва, географічне 

положення, територія, населення, столиця, адміністративний поділ, офіційна 



 34 

мова, грошова одиниця, національне свято, державний устрій (подається 

історія держави, відомості про главу держави, законодавчі та виконавчі 

органи влади), глава держави, склад парламенту (у т. ч. партійний), уряду, 

основні політичні партії країни, профсоюзні об'єднання, засоби масової 

інформації.  

На початку кожного тому представлено таблиці з інформацією про 

участь країн континенту в регіональних міжнародних організаціях, столиці 

держав, національні свята, парламенти країн, грошові одиниці країн світу. У 

першому томі вміщено таблицю "Страны – члены Организации 

Объединѐнных Наций", в якій подається перелік країн з датами вступу до 

організації.  

Ж70889 

 

Сухомозський М. М. Україна у світі : енцикл. довід. / М. М. 

Сухомозський, Н. П. Аврамчук ; вступ. ст. М. Головатого ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. – К., 2006. – 872 c. : іл. – Бібліогр.: с. 838–841. 

Довідник є доволі унікальним зібранням фактів і цифр, багато з яких 

нелегко відшукати. Довідкові статті систематизовано за 33-ма тематичними 

розділами: В сім’ї вольній, новій; Минувшина; Духовне життя; Нація – це 

звучить гордо; Персоналії; Мова; Територія; Населення; Інфраструктура; 

Армія та озброєння; Столиця – Київ; Вимірювання; Людина; Сонячна 

система; Наука і культура; Природа; Війни та ін. В середині розділів матеріал 

подано за рубриками. Вміщені відомості охоплюють практично усі сфери, 

даючи відповідь на безліч важливих питань, зокрема: державний гімн, 

почесні звання, визначні літописи, нагороди УПА, 10 обмежувальних 

міжнародних угод, 12 символів віри, 7 чудес світу, голодомори, гетьмани, 

перші конституції, країни – члени ЄС, країни – члени ОПЕК, президенти 

США, масонські ложі, найвідоміші архітектурні пам’ятки тощо.  

Ва679584 

 

Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія XV – початку 

XXI століть / Б. І. Сушинський. – О. : Вид. Дім „ЯВФ”, 2007. – 570 с. 

В енциклопедії зібрано основні відомості про історію світового 

козацтва, його діячів, побут, озброєння; про твори, в яких відображено добу 

Козаччини та митців, відданих цій темі. Значну частину видання становлять 

опубліковані вперше відомості про події та діячів новітнього Козацького 

Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в 

Україні, Росії та інших незалежних державах. 

Вс44108 

 

Сушинський Б. Історія українського лицарства / Б. Сушинський. – 

Л. : Добра справа, 2002. – 482 с.  
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Перше у світі "Історія українського лицарства" містить відомості про 

лицарство Стародавньої України та козацьких часів; діяння першого в 

Україні православного Ордену Архистратига Михаїла та заснування 

Аристократичного Ордену Георгія Милосердного; укоріння пріоратів 

іноземних лицарських Орденів. Автор видання, відомий письменник і 

вчений, академік Міжнародної академії наук, освіти, індустрії та мистецтва 

при ЮНЕСКО (США) Б. Сушинський, сам є активним учасником 

відродження лицарського руху в Україні, його провідним ідеологом. У книзі 

використано багатий документальний та фактичний матеріал, який вводиться 

в науковий обіг уперше. Видання складається з таких розділів: Історичні та 

морально-етичні засади формування сучасної української шляхетсько-

аристократичної еліти; Лицарство давніх часів; Літопис Ордену 

Архистратига Михаїла; Статутні документи Ордену Артистратига Михаїла; 

Поширення орденського лицарства в Україні. Кінець XX – початок XXI ст. 

Ва654264 

 

Сушинський Б. І. Козацькі вожді України : Історія України в 

образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : іст. есе : у 2 т. – 2-ге вид., 

допов. / Б. І. Сушинський. – О. : ВМВ, 2004. – Т. 1. – 592 с. : іл., портр. ; Т. 

2. – 584 с. : іл., портр. – (Козацька Україна). – З дарчим написом автора.  
Автор – гетьман Всеукраїнського реєстрового козацтва, Верховний 

отаман Чорноморсько-дністровського козацтва, генерал козацтва, історик та 

ідеолог сучасного українського козацтва. За перше видання цієї книги 

удостоєний Міжнародної літературної премії українського козацтва 

"Лицарське перо" і Міжнародної літературної премії ім. І. Мазепи.  

Книга містить 205 есе про гетьманів, кошових отаманів та полководців 

козацько-повстанських військ, відомих, маловідомих або й зовсім невідомих 

широкому загалу.  

У вступному слові "Відлуння вічності" автор пише про зародження 

козацтва, тлумачення козацьких чинів, родів козацтва. Увесь матеріал про 

персони розподілено на чотири книги: Лицарі Дикого Поля (Богдан 

Глинський, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Тарас Трясило, Дмитро 

Гуня...), Клейноди козацької слави (Богдан Хмельницький, Іван Виговський, 

Данило Нечай, Іван Сірко, Іван Богун...), Полум'я "Великої Руїни" (Мартин 

Пушкар, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван Самойлович, Остап Гоголь...), 

Шаблями писаний літопис (Іван Мазепа, Семен Палій, Пилип Орлик, Іван 

Гонта, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Павло Полуботок...). 

Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних 

оцінок багатьох історичних персонажів, аналізуючи військову та політичну 

ситуації, в яких їм доводилося діяти.  

У другому томі є алфавітний покажчик до двох томів.  

В347991/1,2 
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Табачник Д. В. Українці зарубіжжя та Україна : довідник / Д. В. 

Табачник, Г. Д. Попов. – К. : Знання, 2007. – 399 с. 

У довіднику наведено інформацію про сучасну українську діаспору: 

громадські організації, заклади освіти, засоби масової інформації, українські 

церкви, релігійні громади та монастирі, українські бібліотеки, художні 

колективи, музеї української діаспори, а також подано нормативно-правові 

акти, що регулюють міжнаціональні відносини в Україні, права українців та 

національних меншин за кордоном. У розділах матеріал розташовано за 

абеткою країн. Зазначено адреси організацій та закладів освіти. 

Ва690478 

 

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної 

Республіки (1917-1921). Кн. 1 / Я. Тинченко. – К. : Темпора, 2007. – 536 с. : 

іл.  

Книга відображає матеріали багаторічного дослідження в галузі 

біографістики українських військовиків. У виданні представлено понад 1000 

біографічних відомостей про воєначальників та командирів Збройних сил 

Української Народної Республіки. Біографічні статті розміщено за алфавітом 

прізвищ осіб. До кожної з них додаються бібліографічні джерела та 

фотоілюстрації. Наприкінці книги у вигляді таблиці подано загальний список 

старшин Генерального штабу Армії Української Держави, складений 21 

листопада 1918 р. з докладними біографічними відомостями.  

С10731/1 

 

Україна: хроніка ХХ століття : довідкове вид. Роки 1911–1916 / О. 

Донік, В. Молчанов, В. Любченко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т 

історії України. – К., 2007. – 147 с.  

У хронологічному довіднику вміщено фактографічний матеріал, який 

відтворює сторінки політичного, соціально-економічного та культурного 

життя на українських етнічних землях та українців за кордоном упродовж 

1911–1916 рр.  

Матеріал розташовано за тематичними розділами, кожному факту 

присвоєно номер тематичного розділу: 1. Політичне життя; 2. Громадське 

життя; 3. Економічне життя; 4. Культурне життя; 5. Релігійне життя; 6. 

Повсякденне життя; 7. Персоналії; 8. Міжнародні відносини; 9. Фізкультура і 

спорт; 10. Катаклізми, трагедії, аварії.  

Вс44479 

 

Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1991–1995 : довідкове вид. / О. 

Ф. Андрощук, О. Г. Бажан, Г. Б. Басара [та ін.] ; В. А. Смолій (голова 

ред. кол.) ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – 451 с. 

Хроніка подій ХХ ст. відрізняється від будь-яких інших видань 

довідкового типу. Видання містить значно ширші кількісні показники. На 
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початку ХХ ст. України як геополітичної реальності просто не існувало. 

Українці жили на землі своїх предків, але не мали національної державності. 

Наприкінці ХХ ст. вже існувала незалежна і соборна Україна. Вона мала 

договори з усіма сусідніми країнами, які проголошували недоторканність її 

кордонів. 

Кожний з років має різне змістовне наповнення. Одні роки були 

наповнені подіями епохального значення, інші минали безслідно. Тому 

деяким рокам у Хроніці подій ХХ століття присвячуються окремі книги, а 

деякі роки об’єднуються у певні історичні періоди. 

Наприкінці кожного розділу подається список використаних джерел. 

Ва663763 

 

Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1996–2000 : довідкове вид. / О. 

Ф. Андрощук, О. Г. Бажан, Г. Б. Басара [та ін.] ; В. А. Смолій (голова 

ред. кол.) ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – 434 с. 

Від 2004 р. Інститут історії України НАН України розгорнув великий 

дослідницький проект “Україна: хроніка подій ХХ століття”. Підготовлені до 

друку рукописи виходять у світ окремими частинами, за роками або групами 

років. 

Хроніка подій ХХ ст. якісно відрізняється від будь-яких інших видань 

довідкового типу. Цю нову якість їй забезпечують ширші кількісні 

показники. Автори зупинилися саме на ХХ столітті, тому що наприкінці його 

вже існувала незалежна і соборна Україна. Влада в Україні належала народу, 

який на вільних виборах визначав персональний склад народних депутатів і 

обирав Президента. 

У цих книгах день за днем відтворюються події суспільно-політичного, 

економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя українського 

суспільства в 1991–2000 рр. 

Ва663762  

 

Українки в історії / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-

Хом'як [та ін.] ; В. Борисенко (ред.). – К. : Либідь, 2004. – 328 с. : іл.  
Книга складається з шести розділів, що відображають яскраві постаті 

жінок України, з часів Київської Русі до сьогодення. Автори біографічних 

нарисів змальовують портрети українок у традиційному суспільстві, 

українок-вчених доби XIX-XX ст., їхня участь в обороні національних прав, 

здобутки на літературній ниві, у мистецтві тощо. Окремі статті присвячено 

одній з фундаторок Києво-Могилянської академії – Галшці Гулевічівні, 

видатній вченій-історику Наталії Полонській-Василенко, професорові Марії 

Зеровій, нашим сучасницям – співачці Ніні Матвієнко, легенді українського 

театру Марії Заньковецькій, видатній поетесі Ліні Костенко та ін. 

Вс40308  
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Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Л. В. Губерський 

(голова) [та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – Т. 1. – 759 с. ; Т. 2. – 811 с.  
Енциклопедія містить біографічні довідки про вітчизняних керівників і 

дипломатів, що залишили свій слід в історії України, глав держави та урядів, 

керівників зовнішньополітичного відомства та інших державних інституцій, 

відповідальних за сферу зовнішніх відносин, послів незалежної України 

станом на 1.01.2004 року.  

У 3,7 тис. статтях видання викладено ключові питання історії 

зовнішньої політики й дипломатії України, теорії та історії міжнародних 

відносин, дипломатичної й консульської служби, найважливіших проблем 

сучасності.  

В348437/1-2  

 

Українська жінка у визвольній боротьбі 1940–1950 рр. : біогр. 

довід. / Львів. обл. орг. всеукр. ліги укр. жінок ; упоряд. Мудра Н. П. – Л. 

: Світ, 2006. – Вип. 2. – 192 с. : іл. 

Книга присвячена жінкам, молоді роки яких припали на часи зіткнення 

на українській землі ворожих сил – шовінізму, фашизму, більшовизму та які 

стали активними учасниками опору окупантам, виявивши приклади 

жертовності, стійкості та героїзму. 

У довіднику вміщено близько 900 коротких біографічних довідок про 

жінок, які були закатовані по тюрмах, засуджені на каторжні роботи в 

таборах ГУЛАГу, не здались живими ворогові, перебуваючи в лавах УПА. 

Персоналії подані в алфавітному порядку, де першим названо дівоче 

прізвище, а потім прізвище чоловіка. Більшість із них супроводжуються 

фотографіями.  

Довідник подає пояснення абревіатур і висловів, іменний покажчик, 

схему розміщення таборів ГУЛАГу та пояснення до неї. 

В347836/2 

 

Українська фалеристика: З історії нагородної спадщини : у 2 кн. 

Кн. 1 / Д. Табачник, В. Бузало, В. Воронін [та ін.] ; редкол.: Б. Патон 

(голова) та [ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

НАН України, Нац. експерт. ін-т України. – К. : Либідь, 2004. – 480 с. : іл.  
У виданні з історії української фалеристики автори подають 

документальні джерела до історії нагород України. Документальні свідчення 

фіксують у суспільній пам`яті етапи становлення та розвитку нагородної 

спадщини України. До книги першої ввійшли документи й матеріали з 

фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України, Центрального державного архіву громадських об`єднань України, 

Центрального державного історичного архіву України у Львові, Державного 

архіву Служби безпеки України, Поточного архіву Адміністрації Президента 
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України, приватних архівів. Серед документів – закони, укази, декрети, 

постанови, протоколи і витяги з протоколів, доповідні записки, подання, 

листування, статистичні матеріали, які розкривають процес створення і 

функціонування нагород та відзнак Української Народної Республіки, 

Української Радянської Соціалістичної Республіки та сучасної України.  

Дається характеристика новим відзнакам, що з`явилися за роки 

незалежності в Україні – звання Герой України з орденами "Золота Зірка" і 

Держави, ордени княгині Ольги та Данила Галицького, медалі "За військову 

службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни", "За працю і 

звитягу", "60 років визволення України від фашистських загарбників"тощо; 

висвітлено систему почесних звань України.  

Перша книга складається з шести нарисів, має грунтовну передмову, 

науково-допоміжний апарат: іменний та географічний покажчики, список 

скорочень та багатий ілюстративний матеріал.  

Видання випущено на замовлення Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України за Програмою випуску соціально значимих видань. 

С10472/1 

 

Українське козацтво : мала енцикл. / Н.–д. ін-т козацтва при 

Запоріз. нац. ун-ті ; ред. кол.: Ф. Г. Турченко (кер. авт. кол.) [та ін.]. – 2-

ге вид., допов. і переробл. – К. : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 

672с. : іл., карти. 

Видання містить універсальну за змістом довідкову інформацію 

стосовно історії українського козацтва. У ньому знайшли відображення 

обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, 

побут, звичаї та духовність, козацька символіка, міжнародні зв’язки та ін. 

Також енциклопедія подає сотні біографічних статей з життєписами відомих 

гетьманів, видатних козацьких полковників, старшин, славетних героїв, 

інших визначних діячів історії українського козацтва.  

Статті в енциклопедії розміщено за алфавітом термінів, понять, 

історичних подій, населенних пунктів та прізвищ осіб (всього 1 648 статей). 

Наприкінці багатьох статей подається перелік джерел, що містять більш 

докладну інформацію з теми. 

Вс41986 

 

Українці у світі : довідник / авт.-упоряд.: В. М. Воронін, С. А. 

Дроздовська. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 144 с. 

Видання надає коротку інформацію про українські закордонні 

релігійні, культурно-просвітницькі та інші інституції, а також довідки про 

деяких наших закордонних співвітчизників, що досягли успіхів у будь-якій 

сфері життя.  

Матеріали розміщено за такими розділами: Українські церкви, релігійні 

громади і монастирі за кордоном та їх підпорядкування; Музеї української 
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діаспори; Українські бібліотеки за кордоном; Художні колективи української 

діаспори; Видатні українці зарубіжжя; Урядові інституції, що займаються 

проблемами національних меншин та міжнаціональних відносин, у тому 

числі етнічних українців, а також діаспори; Законодавчі акти, що регулюють 

проблеми національних меншин і міжнаціональних відносин та співпрацю з 

діаспорою (наведено назву і дату прийняття документа). У Додатках наведені 

пам’ятки української культури на території Грузії, Парагваю, Словацької 

Республіки та Франції, а також засоби масової інформації України в 

Парагваю.  

Ва663982 

  

Чикин А. М. Севастополь : ист.-лит. справ. – Юбилейное изд. / 

А. М. Чикин. – Севастополь : Вебер, 2008. – 618 с. : ил.  

Історико-літературний довідник словникового типу містить широкі 

відомості з історії та сучасності Севастополя, у тому числі виявлені автором 

у результаті тривалої пошукової роботи в державних та приватних архівах. 

Відображено чимало цікавих фактів з життя міста-фортеці: історичні події, 

визначні пам’ятки, установи, особливі місця тощо. Значна частина матеріалу 

присвячена біографіям людей, якими це місто може пишатися – 

письменникам, поетам, людям мистецтва, військовим, громадсько-

політичним діячам, історичним особам України, Росії, інших країн світу. 

Враховані, головним чином, ті з них, які безпосередньо бували в Севастополі. 

1074 статті розташовано за алфавітом предметів та прізвищ осіб. У двох 

додатках подано статистичні та фактографічні відомості про Севастополь у 

1792–2002 рр. та Чорноморський флот у 1913 р. Довідник видано за 

ініціативою Севастопольської міської ради та міської державної адміністрації 

згідно з Програмою розвитку регіональної російської мови, російської 

культури в Севастополі на 2007–2011 рр. при сприянні Міського управління 

культури та туризму і Центральної міської бібліотеки ім. Л. М. Толстого.  

Вс45025 

 

Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії 

Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. В. Чухліб ; НАН України, 

Ін-т історії України, Н.-д. ін-т укр. козацтва. – К. : Вид. дім "Києво-

Могилянська академія", 2004. – 285 с. 

У книзі подано багатопланові портрети гетьманів Правобережної 

України. Їх діяльність розкривається у контексті загальноєвропейської 

історії. Вступна стаття “Україна козацька в Європі ранньомодерного часу” та 

“Висновки” знайомлять з історичними подіями 60-х років XVII – початку 

XVIII ст. Для зручності користування додається іменний покажчик. 

Ва658252 
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Шкоропад Д. О. Прилуччина : енцикл. довід. / Д. О. Шкоропад, 

О. А. Савон ; за ред. Г. Ф. Гайдая. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 560 

с.  

Довідник присвячений історичному минулому та сьогоденню 

Прилуцького краю.  

На початку видання вміщено статтю, що надає стислу інформацію про 

історію, природу й населення, адміністративно-територіальний поділ, 

соціально-економічні та культурні досягнення Прилуччини.  

Далі, у вигляді енциклопедичних статей, що розташовані за абеткою, 

подаються відомості про найважливіші події краю, його населенні пункти, 

пам’ятки архітектури та головне місто – Прилуки. Всього довідник містить 

понад 2400 статей-довідок, а також понад 200 ілюстрацій, карт-документів і 

картосхем.  

Наприкінці книги додається список основних скорочень, вживаних у 

довіднику, та перелік джерел, у яких вперше згадується який-небудь 

населений пункт, або церква тощо.  

Ва690523 

 

Історія благодійності на Харківщині: (До 350-річчя м. Харкова) : 

бібліогр. покажч. Ч. 1 / уклад. О. В. Кравченко. – Х., 2005. – 276 с. 

До покажчика включено книги і статті з періодичних видань, що були 

опубліковані з 20-х років ХІХ ст. до 2004 року і висвітлюють різні напрями 

та форми благодійництва на території дореволюційної та сучасної 

Харківщини.  

Матеріали розміщено в трьох основних розділах за періодами історії: 

Розвиток доброчинності в Харківській губернії до 1917 року; Соціальна 

допомога та доброчинність у радянські часи; Сучасна благодійність на 

Харківщині. У середині розділів літературу згруповано за тематичними 

підрозділами, а в межах підрозділів –за алфавітом або хронологією. Наведено 

також коротку довідкову інформацію стосовно дати відкриття, адреси та 

відомчої підпорядкованості окремих благодійних товариств. 

Видання доповнює зручний пошуковий апарат: список скорочень; 

алфавітний покажчик благодійних, просвітницько-благодійних товариств, 

товариств взаємодопомоги, благодійних закладів, установ, організацій, 

фондів; географічний, іменний, предметний та хронологічний покажчики.  

В348522/1 

 

Історія Півдня України в книгах : бібліогр. покажч. л-ри Всеукр. 

держ. вид-ва "Маяк", 1945-1990 рр. / ред. Н. П. Белєнькова ; вступ. ст. Д. 

П. Буханенка. – О. : Маяк, 2004. – 349 с.  
З книг, виданих одеським "Маяком" за період близько півстоліття, 

склалася історія Півдня України. Матеріал згруповано за роками, у межах 

року – за абеткою авторів або назв видань. Бібліографічні записи 
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вирізняються повнотою і містять також інформацію про тираж видання. 

Завершує бібліографію грунтовний допоміжний апарат: покажчики іменний, 

систематичний, назв, серій, а також покажчик мов (крім української та 

російської), якими надруковані видання.  

 Ва655026 

 

Національні меншини в Україні: інформ.-бібліогр. покажч. / 

упоряд.: І. Винниченко, В. Горовий ; Ін-т дослідж. діаспори. – 2-ге вид., 

доп. – К. : Вид. дім "Стилос", 2003. – 252 с.  
Покажчик містить статистико-демографічні відомості про 

національний склад населення України загалом та регіонів зокрема, а також 

про національні меншини в Україні. Надається інформація про видатних осіб 

іноземного походження, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною, 

громадські об'єднання національних меншин, органи державної влади, що 

опікуються в Україні питаннями задоволення їхніх потреб, відомості про 

публікації, в яких висвітлюється історія та сьогодення етнічних складових 

українського народу, питання національної політики УСРР, УРСР та 

Української держави.  

Покажчик включає відомості про матеріали, що з'явилися протягом 

1900 – жовтня 2003 рр. Наприкінці видання подано список використаних 

джерел.  

Ва652742 

 

Одесса в Полном собрании законов Российской империи : 

справочник-указатель / сост.: К. А. Тиганий, А. Г. Кулик, П. П. 

Музыченко ; под ред. П. П. Музыченко. – Одесса : Юрид. лит., 2006. – 288 

с. 

Довідник-покажчик є результатом аналізу матеріалів трьох видань 

“Полного собрания законов Российской империи”, які є найбільш цінним 

джерелом для вивчення історії регіонів Російської імперії, у тому числі 

України. Зібрання законів найбільш повно публікує нормативні акти XVIII–

XIX ст., зокрема, маніфести, укази, інструкції, розпорядження, положення, 

устави та ін. У Повному зібранні законів докладне відображення знайшла 

також історія розвитку міста Одеси.  

Пропонований довідник-покажчик містить близько 1250 законодавчих 

актів, пов’язаних з історією м. Одеса та Новоросійського краю за період з 

травня 1794 р. по січень 1914 р. Опрацьовані документи про формування 

території Новоросійського краю, заснування Одеси, торгівлю, банки, військо, 

суди, поліцію, митницю, медичні та благодійні установи, навчальні заклади, 

які розкривають різні аспекти економічного, політичного й культурного 

розвитку міста. 

Матеріал розташовано за трьома розділами. Перший містить 

законодавчі акти трьох видань Повного зібрання законів Російської імперії. 
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Другий – предметні покажчики, складені на основі покажчиків оригіналу. 

Третій розділ вміщує перелік томів (рік, місце видання даного тому та його 

обсяг) усіх трьох видань Зібрання законів. У передмові подано інформацію 

про історію створення трьох видань Повного зібрання законів Російської 

імперії.  

Ва681452 

 

Український етнос у просторі й часі : наук. - бібліогр. довід., (2005–

2008) / М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т українознав. ; уклад.: О. А. 

Чирков, Ю. С. Фігурний. – К., 2008. – 405 с.  

У бібліографічному посібнику зібрано описи найрізноманітніших 

українознавчих джерел переважно за 2005–2008 рр. для потреб комплексного 

пізнання українського етносу. Відбір літератури закінчено у квітні 2008 р. 

Відображено наукові дослідження й розвідки, науково-популярні публікації, 

офіційні документи, підручники, книги, брошури, автореферати дисертацій, 

статті з журналів та збірників. Видання має просту структуру: увесь матеріал 

розташовано за алфавітом авторів та назв творів. Укладачі зосередили увагу 

насамперед на публікаціях, вміщених у виданнях НДІ українознавства – 

журналі “Українознавство” та у Збірнику наукових праць НДІУ.  

Ва697604 

 

Український історик Сергій Заремба : док. та матеріали до біогр. / 

упоряд. Т. І. Ківшарь. – К. : Вид-во „Жнець”, 2007. – 204 с.  

Книга знайомить з життям та творчою діяльністю українського 

історика С. Заремби. На початку видання вміщено короткий життєопис 

вченого. Далі у розділі „Бібліографія праць С. Заремби” за хронологією 

подаються його друковані праці, статті про нього, доповіді на конференціях, 

книги з дарчими написами з бібліотеки С. З. Заремби, алфавітний та іменний 

покажчики. У другому розділі зібрані документи та матеріали з архіву 

вченого (дипломи, нагороди, протоколи, рецензії, листи, довідки, заяви, 

характеристики, доповідні).  

Ва682156 

 

Українці в Російській Федерації : бібліогр. покажч. / Держ. ком. 

України у справах національностей та міграції, М-во культури і 

мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : ВІК, 2004. – 261 с.  
Видання надає інформацію про друковані джерела, які розкривають 

правову основу існування і статус національних меншин у Росії, історію 

виникнення української діаспори, сучасні проблеми українства в Росії, 

розповідають про діяльність громадських і культурно-просвітницьких 

організацій в окремих регіонах Росії. Окремо виділено матеріали, що 

розкривають питання релігії та церкви, розвитку культури, науки, освіти, 

засобів масової інформації, книговидавничої справи, української мови та 
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українського музичного фольклору в Росії. Останні розділи: "Бібліографічні 

посібники" та "Довідкові видання" допоможуть глибше ознайомитись з 

темою. Відображено літературу, що вийшла друком у 1990-2003 роках 

українською та російською мовами. Додається перелік електронних ресурсів 

віддаленого доступу та іменний покажчик.  

Ва656603  

 

ЕКОНОМІКА 

  

Агропромышленный комплекс Украины, 2003 : каталог. – К. : 

Каре, 2003. – 440 с.  

 Представлено інформацію про 19 тис. українських підприємств різних форм 

власності і сфер діяльності агропромислового комплексу (машинобудування, 

харчова і переробна промисловості, сільськогосподарське виробництво й 

обслуговування – техніка, сільгоспхімія, ремонт, сервіс сільського 

господарства). Дані про підприємства включають: назву, форму власності, 

фізичну адресу, телефони, інформацію про керівника, номенклатуру 

пропонованої продукції/послуг, а також електронні адреси компаній та 

інтернет-сайти. Інформація класифікована за галузевим принципом і, 

додатково, у кожній галузі за регіональним принципом (за областями). 

Ж72540  

 

Банки Украины, СНГ, стран Балтии. Сфера услуг для банка и 

офиса : справочник-каталог, 2003. – К. : КОН, 2003. – 672 с. 

У довіднику представлено дані про державні та комерційні банки 

України, країн СНД та Балтії. Крім реквізитів та контактних телефонів, 

включено відомості про керівників, кредитну політику банку, перелік 

банківських операцій, основні показники діяльності тощо. Матеріал 

розташований за країнами, далі – за алфавітом областей та назв банків. Щодо 

України додатково ще подано відомості про фірми, які пропонують 

банківське обладнання, офісні меблі, комп'ютерну та оргтехніку, та фірми, 

які займаються системами охоронної та пожежної безпеки тощо. Окремо 

подано інформацію про вищі навчальні заклади України, що готують 

фахівців з банківської діяльності.  

Ж70592 

 

Банки Украины, СНГ, стран Балтии – 2005. Банки-

корреспонденты. Сфера услуг для банка и офиса : справочник-каталог. – 

К. : КБС–Издат, 2005. – 671 с. 

У виданні широко представлені оновлені і систематизовані дані про 

банківські установи України, країн СНД та Балтії. Включено відомості про 

поштові реквізити, контактні телефони, про керівників, засоби комунікації, 

фінансові показники, річні звіти, перелік послуг 17тис. банківських установ 
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України (відділення, філіали, обласні дирекції), понад 2тис. банків СНД та 

Балтії, у тому числі 1350 банків Росії. 

Ж70592 

 

Банкіри України : довід. – імідж. вид. Т. 1 / авт.- упоряд. В. Болгов. 

– К. : Укр. юрид. група, 2004. – 126 с. : фото.  
У виданні відображено сучасний стан та напрями розвитку банківської 

системи України, а також подано біографічні дані найвідоміших її 

представників. На початку книги вміщено історико-інформаційну довідку 

про перебування на посаді голів Національного банку України. У другому 

розділі представлено 19 біографій сучасних банкірів України. Третій розділ 

включає інформацію про вищі навчальні заклади України, що займаються 

підготовкою фахівців банківської справи (перелік факультетів, 

спеціальностей, кафедр, адреса й короткі біографічні відомості та фото 

ректорів закладу).  

"Довідково-інформаційний розділ" розкриває історію та діяльність 

Національного банку України та інших відомих банків країни (інформацію 

вміщено в алфавіті назв установ). Наприкінці видання є іменний покажчик. 

В347935/1 

 

Бердичевский Я. М. Зарубежные страны. Вып. 1. 1998-2003 рр. / 

Я. М. Бердичевский. – Запорожье : Премьер, 2003. – 624 с. 

 У довіднику систематизовано основні події та факти стосовно історії, 

економіки, політики, міжнародних відносин зарубіжних країн на сучасному 

етапі. У ньому представлено найсучасніші матеріали для аналізу суспільно-

політичних та соціально-економічних процесів, які відбуваються в різних 

країнах та регіонах світу. Детально розкрито діяльність міжнародних 

організацій (ООН, НАТО, ЄЕС), висвітлено проблеми глобалізації та 

антиглобалістського руху, міжнародного тероризму та об'єднання зусиль 

світового співтовариства в боротьбі з цим новим викликом людству. 

Особливу увагу надано питанням становлення і розвитку двосторонніх 

відносин України з різними країнами світу.  

Матеріал згруповано за континентами та країнами, представлено також 

список літератури та термінологічний словник. Останні факти та події, 

вміщені в довідник, датуються квітнем 2003 року.  

В347047/1 

 

Бизнес-досье. Деловые справочники. Донецк. – Днепропетровск, 

2004. – № 4. – 215 с. – 588 с.  
Каталог подає інформацію про 3 305 підприємств, фірм та інших 

установ м. Донецьк та Донецької області. Матеріал систематизовано за 

розділами: підприємства-виробники Донецька та області, інформаційно-

довідковий відділ, покажчик підприємств та фірм за напрямами діяльності. 
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Підприємства-виробники подано за алфавітом у межах м. Донецьк та певного 

населеного пункта області із зазначенням телефона й адреси. "Інформаційно-

довідковий розділ" вміщує телефони та адреси органів управління, банків, 

аварійних та довідкових служб, підприємств торгівлі, готелів, ресторанів 

тощо. У "Покажчику підприємств та фірм за напрямами діяльності" перелік 

підприємств систематизовано за предметними рубриками й містами області.  

Для зручності користування виданням подано алфавітний перелік 

підприємств та фірм, а також алфавітний товарний покажчик, який містить 

найменування товару і порядковий номер з розділу "Алфавітний перелік 

підприємств".  

Ж72303 

  

Бизнес-Досье. Продукты, агропереработка. Оборудование. 

Упаковка. №8. – Днепропетровск, 2005. – 316 с. – (Деловые 

справочники). 

Каталог надає інформацію про 5 710 підприємств України, що 

працюють у галузі харчової та агропереробної промисловості, займаються 

суміжною з даними галузями діяльністю. Матеріал у виданні розташовано за 

4 розділами: торговельні марки, покажчик підприємств за напрямами 

діяльності, алфавітний перелік підприємств та їх прайс-листи. У покажчику 

підприємств подано перелік усіх підприємств, систематизованих за 

рубриками та областями. За даним розділом можна знайти підприємства, які 

займаються виробництвом та реалізацією продуктів харчування, напоїв та 

харчових добавок; виробництвом обладнання для харчової та агропереробної 

промисловості, торговельною діяльністю тощо. Алфавітний перелік містить 

реквізити кожного підприємства: повну назву, адресу, e-mail, web-сайт, 

прізвище та ім’я керівника, телефони, напрями діяльності. Вміщено адреси 

регіональних представництв редакції. Електронна версія каталога існує на 

CD.  

 Ж72303/прод. 

 

 Волков К. М. Словник і довідник підприємця і бізнесмена / К. М. 

Волков, В. І. Покотилова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2003. – 170 с. 

Словник містить понад 1500 понять, що відбивають сутність 

фінансово-кредитних відносин, ціноутворення, податкової політики, 

маркетингу, управління та інших сфер діяльності ділової людини. Довідкова 

інформація включає: Грошові знаки світу; Розмінні монети країн світу; 

Одиниці виміру (міжнародна система одиниць, переведення неметричних мір 

у метричні і навпаки, таблиці, що є основою для офіційного практичного 

переведення британських імперських мір у десяткові з точністю до двох 

знаків, міри ваги дорогоцінних металів і каменів, система проб, порівняльна 

таблиця розмірів одягу і взуття); Правила міжнародної торгівлі "Incoterms". 

Ва640668 
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Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, 

менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, 

планування):Терміни; Поняття; Персоналії : навч. екон. слов.-довід. для 

студ. вищ. закл. освіти усіх рівнів акредитації / за ред. Г. І. Башнянина, 

В. С. Іфтемічука . – К. : Магнолія плюс, 2004. – 682 с. – Бібліогр.: с. 670–

682.  
Довідник охоплює понад 3 тис. термінів, понять, категорій, які 

найчастіше вживаються в навчальній літературі. Включено також відомості 

про визначних зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів. Терміни 

супроводжуються коротким, майже енциклопедичним визначенням, потім 

дається їх пояснення і необхідний довідковий матеріал. При цьому статті не 

обмежуються лише роз'ясненням змісту того чи іншого поняття, але й стисло 

розкривають суть проблеми в її сучасному контексті. Автори видання 

прагнули, щоб словник увібрав у себе найважливіші досягнення світової 

економічної думки, усе розмаїття методологічних підходів до аналізу 

економічного життя, вбачаючи у цьому дійсно деідеологізований, науковий 

виклад економічного знання. Після словникової частини подано перелік 

лауреатів Нобелівської премії в галузі економіки та список використаної і 

рекомендованої літератури. 

Ва643588 

 

Державне управління та державна служба : словник-довідник / 

уклад. О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с. 

У словнику-довіднику подано тлумачення близько 1 300 понять та 

термінів державного управління та державної служби, що охоплюють 

відомості з 23 тем професійного навчання фахівців для органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх практичної діяльності та 

особистого самовдосконалення, актуальних напрямів наукових досліджень. 

Зафіксовано реальний стан сучасної державно-управлінської термінології.  

Ва672856 

 

Ділова Україна. Погляд у майбутнє = Business Ukraine. Sight in the 

future : імідж. альм. / авт.-уклад.: В. В. Губський, І. Ф. Оленич. – К. : Вид. 

центр "ДОН-97", 2004. – 336 с. : фотоіл.  
Представлено промислові підприємства, організації, фірми, корпорації, 

заклади освіти, науки, культури, охорони здоров'я та подано біографічні 

відомості про їх керівників. Відомості розташовано за розділами: "Офіційний 

розділ", "Презентаційний розділ", "Агропромисловий комплекс України", 

"Будівельний комплекс України", "Засоби масової інформації та поліграфія", 

"Оборонний комплекс України", "Освіта, наука, культура", "Охорона 

здоров'я в Україні", "Паливно-енергетичний комплекс України", 
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"Промисловий комплекс України", "Сфера послуг України", "Транспортний 

комплекс України", "Регіони України". Зібрані матеріали подано українською 

та англійською мовами. 

Со25965 

 

Економічний довідник державного службовця / Ю. П. 

Лебединський, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко [та ін.] ; Укр. Акад. держ. 

упр. при Президентові України. – К. : УАДУ, 2003. – 413 с.  
Довідник підготовлено на основі офіційних матеріалів Державного 

комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики 

України, Державного центру зайнятості та інших відомств. Складається з 

розділів: 1. Склад працівників державної служби та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 2. Загальні показники ринкової трансформації економіки 

України (основні соціально-економічні характеристики, національні рахунки, 

інвестиції, кредити та ціни, реальний сектор економіки); 3. Трудовий 

потенціал (демографічна ситуація, зайнятість населення); 4. Добробут 

населення (доходи і витрати, заробітна плата, пенсійне забезпечення, 

соціальна допомога, споживання матеріальних благ і послуг); 5. Розвиток 

соціальної інфраструктури населених пунктів. Наведено статистичну 

інформацію в цілому по Україні та по областях в основному за 1990-2001 рр.  

Ва636410  

 

Енциклопедія корпоративного управління : у 3-х т. / І. К. Бондар, 

М. В. Чечетов, В. І. Науменко [та ін.]. – К. : Вид. Дім “Корпорація”, 2006. 

– Т. 2 : І – О. – 422 с. 

Енциклопедичне видання складається з трьох томів. 1-й та 2-й томи 

видані у 2006 р., 3-й том готується до друку у 2007 р.  

Включено понад 20 тис. енциклопедичних статей, серед яких терміни 

та поняття з історії й сучасної практики корпоративного управління. 

 Основні статті другого тому присвячені питанням сучасної 

корпоративної політики та корпоративної інфраструктури. Значне місце в 

Енциклопедії посідає розділ “Лідери”, у якому розміщена інформація про 

бренди-лідери та корпорації-лідери. Видання адаптовано як до національної 

законодавчо-нормативної бази, так і до міжнародних принципів та стандартів 

корпоративного управління. У роботі над тритомником зайняті провідні 

українські вчені-економісти, юристи, політики, іміджмейкери, керівники 

галузей, підприємств і організацій, менеджери, фахівці з різних напрямів 

знань.  

С10655 

 

Загородній А. Г. Управлінський облік : термін. слов. / А. Г. 

Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. – Л. : ЗУКЦ, 2005. – 95 с.  
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Словник містить понад 350 понять і термінів, які розкривають 

теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, його функції в 

системі управління підприємством, предмети, методи та завдання 

управлінського обліку в обліковій системі підприємства, класифікацію й 

методи калькулювання витрат, бюджетування, систему управлінського 

контролю тощо. Наприкінці додається список літератури. 

Ва661028 

 

Импортеры и экспортеры Украины : каталог. – К. : ООО 

"Экономедиа", 2003. – 440 с.  
П'яте видання каталогу містить інформацію майже про 10 тис. 

трейдерів, акціонерних товариств, фірм, фабрик, заводів та інших 

підприємств України, які протягом 2002 року вели активну 

зовнішньоекономічну діяльність. Загальний обсяг експорту вищезазначених 

підприємств досягнув 90% від загального обсягу експорту України, а даний 

показник з імпорту перевищує 80%.  

Матеріал у виданні розташовано за двома блоками: довідковим та 

інформаційним. Оновлений довідковий блок подає інформацію про 

кон'юнктуру товарних ринків і зовнішньоекономічної діяльності, а також 

інформацію про компанії, які здійснюють сервісні послуги підприємствам, 

зайнятим у галузі зовнішньоекономічної діяльності: банки, страхові і 

транспортні компанії. Інформаційний блок складається з трьох розділів: 

каталог підприємств, алфавітний покажчик підприємств, перелік товарних 

груп. Матеріал розділу "Каталог підприємств" розміщено за алфавітом 

областей України. Кожний запис подає необхідну інформацію про 

підприємство: код (порядковий номер у даному каталозі), назва, адреса, 

перелік телефонів, факс, електронна адреса та сторінка в мережі Інтернет, 

позначення ТПП України (якщо підприємство є членом торговельно-

промислової палати України), якщо підприємство має сертифікат якості ISO 

– подана абревіатура проставлена перед порядковим номером, а також 

перелік кодів продукції, яку підприємство експортує (EX) та імпортує (IM). 

Для зручності користування каталог містить також алфавітний покажчик 

підприємств. Скорочена назва області та порядковий номер підприємства 

допоможуть знайти його у відповідному розділі "Каталог підприємств". 

Розділ "Перелік товарних груп" зручний для пошуку потенційного партнера.  

Інформація каталогу представлена в електронному форматі на 

фірмовому компакт-диску "Eximbase" та на спеціалізованому сайті 

www.eximbase.com, який містить відомості за 1998-2001 роки. З метою 

привернення уваги зарубіжних підприємців до українського ринку 

електронну версію підготовлено українською, російською, англійською, 

німецькою мовами. 

Ж72561 
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Искусcтво обороны. Кн. 1. Подготовка к проверке / ред. Д. О. Гла-

зунов ; сост.: Н. В. Дроботенко, Э. М. Грамацкий. – 2-е изд., доп. – К. : 

ЛІГАБізнесІнформ, 2003. – 315 с. : ил.  
Проект "Искусство обороны" від української мережі ділової інформації 

"ЛІГАБізнесІнформ" призначений для керівників, присвячений питанням 

безпеки бізнесу – різним стадіям перевірок контролюючих органів. Книга № 

1 "Підготовка до перевірки" містить практичні рекомендації щодо підготовки 

фірми до дій при проведенні перевірок таких контролюючих органів – 

Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної 

прокуратури України, Державного комітету з питань технічного регулювання 

та споживчої політики, Державної санітарно-епідеміологічної служби, 

Державного департаменту пожежної безпеки, Державного комітету України 

по нагляду за охороною праці, Державного департаменту за додержанням 

законодавства про працю.  

В окремому розділі подано інструкції для працівника охорони, 

секретаря, бухгалтера, керівника підрозділу, директора, рядового 

співробітника, де розписано послідовність дій для кожного співробітника 

організації.  

Усі методичні матеріали та інструкції відповідають чинному 

українському законодавству та містять посилання на нормативно-правові 

акти.  

В347316 

 

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного 

управління / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2005. – 240 с. 

У пропонованому словнику подано тлумачення основної термінології 

науки державного управління. Охоплено як традиційну теоретико-

адміністративну термінологію, так і сучасні запозичення та словоутворення, 

які увійшли в управлінський обіг останніми роками у процесі становлення в 

Україні науки державного управління.  

Словник містить визначення та опис понад 600 термінів, понять, 

висловів найбільш уживаних у теорії та практиці державного управління. 

Систематизовано та описано понятійно-термінологічну складову професійної 

управлінської лексики. 

Ва667626 

 

Менеджмент : словарь-справочник / авт. -сост. С. Э. Саркисов. – М. 

: Анкил, 2005. – 805 с.  

Запропонований словник-довідник відображає наукові аспекти 

проблематики менеджменту і його практичне тлумачення. Видання 

узагальнює та систематизує основну термінологію в галузі менеджмента. У 

словнику наведені правила та норми організації компаній та управління ними 
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в Росії та за кордоном; уточнюються нові поняття та терміни світової 

економіки; особливості бухгалтерського обліку та звітності тощо.  

Ва668771 

 

Міжнародні організації економічного співробітництва : довідник / 

Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; 

відп. ред.: А. І. Сухоруков, Н. Г. Діденко. – К., 2005. – 114 с.  

У довіднику представлено стислу інформацію про міжнародні та 

регіональні економічні організації та об’єднання Європи, Азії, Африки, 

Північної та Південної Америки, організації в рамках ООН, регіональні 

комісії, фонди та програми. Застосовано єдину систему представлення 

матеріалу: місцезнаходження, країни-учасниці, правові засади, мета та сфера 

діяльності, структура, коротка історична довідка. Додаються алфавітний 

покажчик установ і список використаних джерел. 

Ва663271 

 

Предприятия Украины. Продукция и услуги, 2003 : каталог. – 7-е 

изд. – К. : Каре, 2003. – 1000с.  

У каталозі представлена інформація про 42 тис. українських 

підприємств різних форм власності і сфер діяльності (фабрики, заводи, 

концерни, майстерні, торгові бази, фермерські господарства тощо). Дані про 

підприємства включають: назву, форму власності, фізичну адресу, телефони, 

номенклатуру пропонованої продукції/послуг. Інформація класифікована за 

регіональним принципом (за областями (крім Донецької), а в межах області 

за районами, містами обласного підпорядкування), у середині – за алфавітом 

назв підприємств. Є алфавітний покажчик продукції та послуг.  

 Пропонується оn-line версія цих каталогів (www.poshuk.com), де можна 

здійснювати добір підприємств, використовуючи різні критерії: "Регіон" – 

список регіонів України до рівня районів і/чи міст обласного 

підпорядкування; "Галузь" – пошук підприємства за основним видом 

діяльності; "Категорія продукції" – вибір зі стандартного загальнодержавного 

класифікатора; "Текст" – входження будь-якого слова в інформацію про 

підприємства, що дає можливість швидко знайти необхідну інформацію. 

Доступ безкоштовний. Є можливість переходу в "Платний режим" і більш 

зручний доступ до інформації.  

Ж69298 

 

Промисловий комплекс України. Т. 1 / упоряд. В. М. Ведмидський. 

– К. : Вид. дім “Україна”, 2006. – 176 с. : іл. 

Книга подає інформацію про передові підприємства промислового 

комплексу України: їх історію, сучасний стан та перспективи розвитку на 

ринку України і за кордоном. Кожна стаття містить відомості про трудову 

діяльність й досягнення керівника даного підприємства.  
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Матеріал розташовано за розділами: газова промисловість, 

машинобудівна промисловість, металургійна промисловість, хімічна 

промисловість, легка промисловість. Окрема стаття присвячена державному 

підприємству “Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної 

адміністрації залізничного транспорту України”. Для зручності користування 

подається адресний покажчик підприємств за галузями.  

В349742 

 

Промисловість та підприємництво України / Ю. І. Єхануров 

(голова ред. ради). – К., 2004. – 157 с. : фото. – (Загальноукраїнський 

проект).  

Видання знайомить з найкращими представниками промисловості та 

підприємництва України, висвітлює їхні здобутки, можливості та 

перспективи.  

У вступній частині вміщено звернення голови Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва Ю. Єханурова, а 

також Положення про цей комітет та його склад.  

Загальну частину книги становить інформація про діяльність понад 100 

відомих підприємств України та їх директорів. "Інформаційний розділ" надає 

додаткові відомості про деякі підприємства, вміщені у виданні (прізвище 

керівника, адреса, телефони, рік заснування, форма власності, вид діяльності, 

ліцензія). 

Со26092 

 

Райони України : інформ. довід. /О.Михайлюта (ред.-упоряд.). – К. : 

Журналіст України, 2004. – 404 с. : фотоіл.  
Видання надає інформацію про адміністративно-територіальні райони 

нашої країни, рік утворення, територію, кількість населення, апарати 

райдержадміністрації та голів районних Рад, про основні промислові 

підриємства, комерційні структури, банківські установи, 

сільгосппідприємства та їх керівників, а також довідки про видатних 

земляків, почесних громадян, пам'ятки історії та архітектури, заклади освіти, 

культури, медицини, банківські установи. У додатку представлені фотографії 

голів райдержадміністрацій та районних Рад. 

Ва652630  

 

Регіональна політика в Україні : кат. вист. / Харк. держ. наук. б-ка 

ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Л. І. Романова [та ін.]. – Х., 2005. – 111 с. 

Інтеграція України в європейські структури вимагає врахування 

досвіду реалізації стратегії розвитку регіонів. Каталог виставки складається з 

розділів, які відображають дану тематику, а саме: стан і перспективи сучасної 

регіональної політики в Україні, світовий досвід регіонального розвитку, 

регіональне управління та місцеве самоврядування, економічний потенціал 
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регіонів, інноваційно-інвестиційна діяльність регіонів, регіональний аспект 

зовнішньоекономічної політики, правове забезпечення регіональної політики. 

Подано бібліографічні описи монографій, матеріалів наукових конференцій, 

авторефератів дисертацій, статей з журналів, збірників тощо за 1995–2004 рр. 

Видання вміщує оглядову статтю про державну стратегію регіонального 

розвитку Харківщини. Допоміжний апарат складає іменний покажчик. 

Ва674342 

 

Сизоненко В. Сучасне підприємництво : довідник / В. Сизоненко ; 

голов. ред. В. П. Розумний. – К. : Знання-Прес, 2003. – 379 с. – (Вища 

освіта ХХІ ст.). – Бібліогр.: c. 373–379.  

 Довідник за змістом відповідає програмному курсу з підприємництва для 

студентів економічних спеціальностей і швидше нагадує навчальний 

посібник. У 19-ти розділах послідовно викладено теорію та практику 

сучасного підприємництва, а саме: форми організації підприємницької 

діяльності, державне регулювання підприємницької діяльності, фінансове 

посередництво, форми підприємницького управління, інноваційне 

підприємництво, особливості міжнародного підприємництва, складові 

ділової поведінки тощо. Окремими розділами подано тести, запитання і 

завдання для самоперевірки, приклади розв'язання практичних завдань, 

глосарій. Останній вміщує тлумачення незначної кількості економічних 

термінів. Список рекомендованої літератури складається зі 120 джерел і 

відображає неповні бібліографічні дані про книги та статті.  

Ва642494 

 

Cоціально-економічна захищеність населення України: стан, 

тенденції, напрями використання : стат. вид. / Держкомстат 

України ; наук. ред. О. Г. Осауленко. – К., 2003. – 147 с.  
Видання підготовлено за результатами вибіркових обстежень, які 

проводилися спільно з Міжнародною організацією праці (МОП) та 

Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у рамках Проекту технічної 

допомоги "Вимірювання бідності: розробка індикаторів соціально-

економічної захищеності населення України". Метою дослідження було 

з'ясування суб'єктивної думки населення щодо своєї економічної та 

соціальної захищеності, виявлення джерел та причин соціальних ризиків, 

аналіз впливу державної політики на рівень життя суспільства. Подано 

науково-статистичний аналіз результатів дослідження.  

Інформаційні матеріали розміщено за розділами: "Сучасний стан 

соціального розвитку в Україні: окремі аспекти соціальної безпеки" 

(проаналізовано демографічну ситуацію в Україні, доходи населення та 

заробітну плату, житлові умови, пенсійну політику, систему охорони 

здоров'я, гуманітарну сферу); "Соціально-економічна захищеність особи в 

Україні. Аналітичний огляд результатів II раунду вибіркового обстеження 



 54 

населення у 2002 р."(розглянуто питання захищеності доходів населення, 

оцінка населенням стану ринка праці, можливостей працевлаштування, 

гарантій зайнятості, соціальних цінностей); "Соціально-економічна 

захищеність працівників промисловості України. Підсумки вибіркового 

обстеження підприємств з питань політики гнучкості праці у 2002 році" 

(характеризуються основні результати економічної діяльності підприємств, 

вільна зайнятість та самостійність на роботі, безпечні умови праці, пільги та 

компенсації тощо). Наприкінці книги вміщено додатки до кожного розділу, в 

яких наведено статистичну інформацію.  

Аналітичні матеріали, включені до збірника, є важливою інформацією 

для розробки та коригування дій уряду України у сфері політики зайнятості, 

а також для удосконалення національного законодавства про працю та 

соціальний захист працюючих.  

Со25440  

 

Страховий бізнес України = Insurance business of Ukraine : довідник 

/ ред. С. Цегельна. – К. : АРТ- МЕДІА, 2004. – 143 с. : фото, іл.  
Видання інформує про стан страхування в Україні за останні три роки. 

Вступна частина довідника подає порівняльний аналіз за роками основних 

показників розвитку страхового ринку країни (страхові виплати та премії, 

розміри та структура сформованих страхових резервів, власний капітал та 

величина активів страховиків тощо). Також висвітлено діяльність Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за період 2002-2004 

рр. та надається перелік нормативно-правових актів цього органу.  

Розділи "Страхові компанії України" та "Страхові брокери України" 

включають довідкові відомості про основні товариства, об'єднання, що 

працюють у цій сфері (дата створення, адреса, прізвище голови чи 

президента (фото), показники діяльності, основні види страхових послуг).  

У "Додатках" вміщено: Реєстр страхових організацій України станом 

на 27.04.2004 р.; Державний реєстр страхових брокерів; Список компаній, 

вилучених Держфінпослуг із Єдиного державного реєстру страховиків 

(перестраховиків) України у 2003 р.; Список новостворених у 2003 році 

страхових компаній; Список компаній, вилучених Держфінпослуг із Єдиного 

державного реєстру страховиків (перестраховиків) України у 2004 р.; Список 

новостворених у 2004 році страхових компаній.  

Інформація у довіднику супроводжується діаграмами та графіками, що 

значно полегшує уявлення щодо тенденцій розвитку ринку страхових послуг 

в Україні. Текст подається двома мовами: українською та англійською. 

Со25884  

 

Туристичні послуги в Україні від "А" до "Я" : довідник. – К. : 

Новий світ, 2004. – Вип. 7. – 144 с.  
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Видання подає інформацію про широкий спектр послуг туристичних 

підприємств, готелів, пасажирських перевізників, страхових компаній, 

оздоровниць України.  

Матеріал розміщено за розділами: туризм, відпочинок в Україні 

(Закарпаття, Моршин, Запоріжжя, Івано-Франківськ та ін.), відпочинок в 

Україні на узбережжі Чорного та Азовського морів, країни світу: відпочинок 

за кордоном, послуги для туристів та фірм, рекламний розділ.  

Розділ "Відпочинок в Україні" містить коротку історичну та 

географічну довідку, а також іншу цікаву для відпочинку інформацію про 

даний район або місто. Розділ "Країни світу" подає відомості про певну 

країну, необхідні для туристів, а саме: столиця, мова, географічна довідка, 

валюта, віза, митниця, прокат автомобіля, приблизні ціни, телефони 

спеціальних служб, святкові і неробочі дні, релігія тощо. Статті розміщені за 

алфавітом країн. Багато корисної інформації у розділі "Послуги для туристів 

та фірм". 

 Ж70832  

 

Україна аграрна = Ukraine agrarian : довід.-біогр. вид. / В. Болгов 

(авт.-упоряд.). – К. : Новий світ, 2003. – 336 с. 

Довідник містить інформацію про підприємства системи Міністерства 

аграрної політики; асоціації, спілки, союзи; сільськогосподарських 

виробників; харчові та переробні підприємства; спеціалізовані навчальні 

заклади; науково-дослідні установи, інститути НАН України та УААН; 

виробників ветеринарних препаратів, насіння, техніки та обладнання для 

АПК, препаратів захисту рослин України та біографічну інформацію про їх 

керівників.  

Вс37926  

 

Україна промислова = Ukraine Industrial : довід.-біогр. вид. Вип. 2 / 

В. Болгов (авт.-упоряд.). – К. : Новий світ, 2003. – 208 с. 

Представлено промислові підприємства, організації, фірми, корпорації, 

представництва та подано біографічну інформацію про їх керівників з різних 

галузей промисловості. На відміну від попереднього випуску, крім розділів 

"Промислові підприємства", є розділ "Промисловість Київщини", де 

розміщено коротку інформацію про підприємства Київської області cтаном 

на І півріччя 2003 р. (за алфавітом районів та міст обласного 

підпорядкування). 

Подано відомості про загальнонаціональну програму "Людина року" та 

представлені лауреати програми у 1996–2001 рр. 

Електронну версію всіх видань Українського видавничого консорціуму 

розміщено на інформаційних інтернет-порталах www.who-is-who.com.ua та 

www.fromAtoZ.com.ua. 

Ж72537 
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Україна. Сталий розвиток = Украина. Устойчивое развитие = 

Ukraine. Sustainable development : Загальноукр. проект. Вип. 1 / авт.-

упоряд. В. В. Болгов. – К. : Укр. вид. консорціум, Укр. наук. т-во 

геральдики та вексилології, 2006. – 224 с. : фотогр. – Укр., рос., англ. 

мовами. 

Видання вміщує основні міжнародні документи, спрямовані на 

впровадження засад сталого розвитку в країнах світу, національні 

законодавчі акти та документи України: концепцію переходу України до 

сталого розвитку, комплексну Програму реалізації на національному рівні 

рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 

рр., стратегію сталого розвитку України. Економічний стан, пріоритети та 

концепції розвитку областей подано у розділі ”Основні аспекти стратегії 

сталого розвитку областей України”. 

У книзі подано інформацію про передові підприємства комунального 

господарства, промисловості та агропромислового комплексу України, а 

також наукові підприємства, діяльність яких сприяє активізації процесів 

соціально-економічного розвитку в Україні.  

С10638  

 

Україна транспортна = Transport in Ukraine / авт.-упоряд. В. 

Болгов. – К. : Вид-во "Новий світ", 2003. – 301 с. – (Презентаційно-

іміджевий альманах ; вип. 1).  
Альманах, виданий у рамках загальноукраїнського проекту "Україна 

транспортна", – багатотомне іміджеве видання, яке подає інформацію про 

провідні транспортні підприємства та установи України. Матеріал 

розподіляється за розділами: транспортна академія, навчальні заклади, 

науково-дослідні інститути; асоціації, федерації; дорожній комплекс 

України; перевізники, експедитори, торгові представництва; метрополітени; 

аеропорти, авіакомпанії; морські порти, судноплавні компанії; виробники. 

Кожна стаття містить відомості про дату створення, історію та виробничі 

потужності певного підприємства, фотографію його керівника. На початку 

видання подано звернення глави Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку В. 

Пустовойтенка, біографічну довідку міністра транспорту України, 

генерального директора "Укрзалізниці" Г. Кирпи, Концепцію розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період до 

2020 року, а також статті про Міністерство транспорту України та державну 

митну службу України.  

Інформаційний розділ для зручності користування надає реквізити 

підприємств за алфавітом назв. Текст подано українською та англійською 

мовами. 

С10419/1 
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Україна туристична. Провідні підприємства. Особистості. Вип. 1 / 

Укр. вид. консорціум, Укр. наук. т-во геральдики та вексилології ; авт.-

упоряд. В. В. Болгов. – К., 2006. – 352 с. 

Видання подає інформацію про діяльність провідних підприємств, 

організацій, які створюють туристичну продукцію, надають туристичні 

послуги та сприяють розвитку туризму в Україні, зокрема: туристичні фірми, 

компанії, курортно-рекреаційні комплекси, готелі, історико-культурні-

заповідники, музеї тощо. Матеріал згруповано за географічним принципом, 

що дає більш наочно представити туристичні можливості кожного з 

українських регіонів, їх інтелектуальний та кадровий склад туристичної 

галузі. Розділи містять відомості про туризм у Києві, Криму, Севастополі та в 

областях України. Видання подає також загальні відомості про Україну 

(розташування, кордони, площу, населення, мову, державний герб та 

державний прапор, державний та адміністративно-територіальний устрій та 

ін.), Положення про Державну службу туризму і курортів, Закон України про 

туризм, вступне слово державних діячів. Довідковий розділ вміщує іменний 

та адресний покажчики.  

С10590/1 

 

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К. : 

Довіра, 2003. – 624 с. – (Бібліотека державного службовця. Державна 

мова і діловодство).  
Збірник містить різноманітну типову документацію: від 

щонайзагальнішої – до вузькогалузевої. А саме: договори, угоди, контракти, 

зразки заповнення бланків у господарській, науковій, банківській, 

зовнішньоекономічній, виставково-ярмарковій діяльності, особові листки для 

обліку кадрів, анкети, візитні картки. Включено також список 

розповсюджених російськомовних зворотів, словосполучень, що є 

найуживанішими серед різних типів ділових паперів, та їх українські 

відповідники. У довіднику подано зручну схему переведення британсько-

американських одиниць виміру в метричні, європейські. А ще – найбільш 

поширені загальноприйняті міжнародні скорочення, перелік адрес і 

телефонів органів центральної та регіональної влади, зарубіжних посольств, 

представництв і консульств. У розділі ділового етикету подано протокольні 

вимоги щодо організацій та методики проведення прийомів, зустрічей, 

фуршетів тощо.  

Ва643762  

 

ПОЛІТИКА 
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 Глобалізм і глобалістика: проблеми міжнародного співробітництва 

і наднаціональних корпорацій : кат. вист. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. 

Г. Короленка ; уклад.: Л. І. Романова [та ін.]. – Х., 2003. – 88 с.  
Глобалізація є характерною рисою сучасності. Вона охоплює всі сфери 

життя суспільства – економіку, політику, культуру, масову свідомість тощо. 

Дискусія з проблем глобалізації продовжується вже кілька десятиліть, але 

саме в останнє десятиліття ця проблема висувається на перший план і стає 

об'єктом пильної уваги дослідників. Ця проблема багатоаспектно розкрита у 

каталозі книжкової виставки Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  

Матеріал (книги, статті з журналів та збірників) за 1981-2002 роки 

систематизовано за розділами виставки: Глобалізація і глобалістика: сутність 

глобалізаційних процесів; Політична сфера і центри глобалізації; Економічна 

глобалізація – характерна риса ХХІ ст.; Техносфера: формування пріоритетів 

науково-технічного розвитку; Демографо-екологічні фактори глобальних 

проблем сучасності; Соціокультурна глобалізація; Україна в контексті 

глобалізаційних процесів. 

Ва642910 

 

Громадські ради в Україні : довідник / упоряд. М. Лациба ; Укр. 

незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2003. – 231 с.  

Видання представляє результати дослідів Українського незалежного 

центру політичних досліджень щодо залучення до процесу формування та 

реалізації державної політики громадськості, а саме громадських рад і 

колегій.  

Довідник надає інформацію про мету й завдання громадських рад при 

центральних органах державної влади, їх контактні дані, керівництво, дату 

створення та законодавчу базу, досвід діяльності, склад та організаційну 

структуру. Також вміщено інформацію про досвід діяльності громадських 

рад при органах місцевого самоврядування Дніпропетровська, Чернігова, 

Чернівців, Кам’янець–Подільського. 

 Додатки, які розміщено наприкінці книги, включають: Документ для 

консультацій: Зміцнення культури консультацій та діалогу – пропозиція 

щодо загальних принципів та мінімальних стандартів консультацій, які 

проводяться Європейською комісією із зацікавленими сторонами; Перелік 

указів про створення консультативно-дорадчих органів при Президентові 

України; Список постанов Кабінету Міністрів України про створення 

консультативно-дорадчих органів.  

Ва648179  

 

Довідник НАТО. – Brussels : Office of Information and Press NATO, 

2001. – 608 c. 
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У новому виданні Довідника НАТО пропонується комплексний огляд 

Північноатлантичного альянсу на початку нового тисячоліття. 

Довідник містить коротку інформацію про НАТО; вступне слово 

Генерального секретаря лорда Робертсона; передмову та матеріал, 

структурований у двох частинах (16 розділах), додатках та ілюстраціях; 

Північноатлантичний договір. 

Частина I складається з розділів: “Що таке НАТО?”, “Трансформація 

Альянсу”, “Політика відкритих дверей Альянсу”, “Власне Європейська 

система безпеки і оборони (ISDI)”; “Оперативна роль Альянсу в підтримці 

миру”; “Роль Альянсу у здійсненні контролю над озброєнням”; Частина II – з 

розділів: “Формування політики та прийняття рішень”; “Програми та 

заходи”; Спільне фінансування: бюджети НАТО та управління фінансами”; 

“Цивільні організації та структури”; “Військова організація і структури”; 

“Військова командна структура”; “Основні комітети НАТО та інститути 

співпраці, партнерства і діалогу”; “Організації, агентства та інші 

підпорядковані органи”; “Загальні інститути безпеки”; “Парламентські та 

неурядові організації”. 

Інформація, вміщена в цьому виданні, стосується подій, що відбулися 

до кінця березня 2001 року.  

Ва663746 

 

Європейський союз : словник-довідник / М. Марченко (ред.- 

упоряд.). – 2-ге вид., оновлене. – К. : К.І.С., 2005. – 142 с.  

Європейський Союз стоїть на порозі нового етапу розширення – 

безпрецедентного як щодо кількості країн, які приєднаються до ЄС 

найближчими роками, так і щодо глибини пов'язаних з цим перетворень. Цей 

етап особливий і для України. Інтеграція України в ЄС – ключовий пріоритет 

розвитку Української держави. Такий вибір підтримується як переважною 

більшістю політичних сил, так і українським суспільством. У виданні надані 

матеріали про склад та структуру Європейського союзу та англо-український 

словник основних термінів ЄС. Мета цього довідника – допомогти 

зорієнтуватися в складних та нових термінах. Довідник розрахований на 

державних управлінців різних ланок, підприємців, науковців та аналітиків. 

Ва658934  

 

Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною / Бюро 

інформації Ради Європи України. – К. : Фенікс, 2006. – 496 с. 

Збірка містить тексти документів Ради Європи українською мовою, які 

були ратифіковані Україною за час її перебування членом Ради Європи 

(1995–2005 рр.) і стали частиною національного законодавства України. Всі 

документи супроводжуються текстами законів про їх ратифікацію та 

посиланнями на джерело опублікування і відомостями про набуття чинності 

для України кожного з документів. 
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Тексти угод англійською та французькою мовами можна знайти за 

електронною адресою: 

 http://conventions.coe.int  

Українські тексти ратифікованих Україною угод можна знайти на веб-

сторінці Верховної Ради України: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

та на веб-сторінці Бюро інформації Ради Європи в Україні: 

http://www.coe.kiev.ua 

Видання здійснено з ініціативи та за фінансової підтримки Ради 

Європи з нагоди відзначення десятої річниці членства України в Раді Європи. 

Ва677431 

 

Інститути ЄС і НАТО : глосарій основних термінів та понять / 

уклад.: І. В. Артьомов, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова [та ін.]. – Ужгород : 

Ліра, 2007. – 220 с.   

 Довідник містить основні терміни і поняття щодо структури й 

інституцій НАТО та Європейського Союзу, впливових міжнародних 

організацій, процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України.  

Текст подається українською та російською мовами, для зручності 

користування включено українсько-російський словник основних термінів і 

понять, двомовні термінологічні покажчики та перелік загальноприйнятих 

скорочень.  

Ва691702 

 

Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. 

І. Макліна, А. Макмілана. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 

2006. – 789 с.  

Довідник знайомить з найголовнішими політичними та економіко-

політичними подіями світу, найвидатнішими постатями, що сприяли 

розвитку політології, подає короткі історичні довідки, які допомагають 

зрозуміти тенденції та конфлікти сьогодення.  

Подається перелік головних державних урядовців окремих країн за 

хронологічним порядком.  

Ва674987 

 

Мирошникова В. В. 100 знаменитых политиков / В. В. 

Мирошникова, Д. С. Мирошникова ; худож. Л. Д. Киркач. – Х. : Фолио, 

2004. – 510 с. – (Сто знаменитых).  
У біографічному довіднику зібрано життєписи ста відомих людей 

світової історії, і не тільки тих, хто досяг вершин державної влади. Статті 

згруповані за тематичними розділами. Деякі біографії знайомлять нас з 

людьми, які, не будучи державними діячами, використовують свій високий 

духовний авторитет або значні капітали для більш вагомого впливу на світові 
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процеси, ніж деякі політики. Окремий розділ присвячено зростаючій ролі 

жінок-політиків. Є також нариси про лідерів, чия діяльність виходить за 

рамки окремих держав і присвячена розв'язанню глобальних 

загальнолюдських проблем. Так, у розділі "Столпы тоталитаризма" можна 

знайти інформацію про Й. Сталіна та А. Гітлера, у розділі "У руля последней 

империи" – про Л. Брежнєва та М. Горбачова, у розділі "Бизнес и политика" – 

про Ротшильдів та Д. Сороса тощо. 

Ва643736 

  

Політичні партії України : в 3 т. / уклад.: Ю. Шайгородський. – К. : 

Укр. центр політ. менедж., 2005. – Т. 1. – 876 с.; Т. 2. – 900 с.; Т. 3. – 872 с. 

Динамічний розвиток української багатопартійності (на день видання 

Міністерством юстиції України зареєстровано 126 політичних партій) та 

наближення чергових виборів народних депутатів України спонукали 

Український центр політичного менеджменту видати пропонований 

довідник.  

Унікальність довідника полягає в тому, що у ньому вперше зібрані 

повні тексти статутів і програм усіх зареєстрованих політичних партій 

України. 

Довідник вийшов у трьох томах. Крім статутів та програм, включено 

аналітичний матеріал про сучасний партійний розвиток та Закон України 

“Про політичні партії в Україні”. 

В349081/1-3 

 

Регіональна Україна : довідник / Ін-т політики. – К. : Геопринт, 

2003. – 400 с. : іл. 

У довіднику представлено результати загальноукраїнського 

соціологічного опитування щодо соціально-культурної специфіки регіонів та 

широкий фактичний матеріал про 27 адміністративно-територіальних 

одиниць України, підготовлений регіональними громадськими організаціями 

та науковцями місцевих навчальних закладів. 

Відомості щодо кожної адміністративно-територіальної одиниці 

України розміщено за розділами: “Загальна характеристика”, “Населення”, 

“Економіко-соціальний стан”, “Органи державної та місцевої влади”, 

“Вибори та голосування” (вибори Президента України, 1999 р. та вибори до 

Верховної Ради України, 2002 р.), “Громадські об’єднання”, “Гуманітарна 

сфера”, “Злочинність та надзвичайні ситуації”. У додатку “Символіка 

регіонів України” представлено кольорові зображення прапорів та гербів 

областей України, Автономної Республіки Крим, а також Києва та 

Севастополя.  

Ва652765 
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Саидов А. Х. Национальные парламенты мира : энцикл. справ. / А. 

Х. Саидов ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М. : Волтерс 

Клувер, 2005. – 720 с. 

Довідник дає загальну уяву про парламенти світу. Містить відомості 

про виникнення, еволюцію та сучасні тенденції їх розвитку. Подається 

короткий опис 192 національних парламентів світу, які розміщені за 

частинами світу. Інформація про кожну державу систематизована за 

рубриками: назва держави, місцезнаходження, незалежність, територія, 

столиця, населення, офіційна мова, релігія, національне свято, назва і 

структура парламенту, членство в міжнародних парламентських організаціях, 

історична довідка, конституційний лад, виборче право, законодавча влада, 

правова система, література та адреса (поштова, електронна, веб-сайт, 

номери телефонів і факсів).Відомості подаються станом на 2004р., адреси 

(поштові, електронні і веб-сайт) згідно з щорічником Міжпарламентського 

союзу станом на 31 січня 2005 р. 

Ва670358 

 

Україна – дипломатична : наук. щорічник. Вип. 5 / упоряд.: 

М. Кулініч, А. Денисенко. – К. : ІВЦ «Планета», 2005. – 807 с. 

П’ятий випуск наукового щорічника, який видається з 2000 р., 

привертає до себе увагу всіх, хто цікавиться історією, сьогоденням та 

перспективами розвитку зовнішньої політики України. Відкриває видання 

вступне слово міністра закордонних справ Б.Тарасюка: «Україна є одним із 

символів демократичних європейських цінностей. Матеріал згруповано за 

тематичними розділами: «Наші публікації»; «До 60-річчя ООН»; «До 

джерел»; «З відстані століть»; «Посли України в іноземних державах»; 

«Іноземні посли в Україні», «Слово іноземним дипломатам»; «Нотатки 

посла»; «Дослідження. Розвідки»; «Сучасна українська дипломатія»; 

«Дипломатія очима журналістів»; «Слово парламентарю»; «Критика. 

Бібліографія»; «Хроніка подій». Кожна публікація щорічника 

супроводжується біографічною довідкою автора статті та пристатейною 

бібліографією. Біографічні довідки подаються станом на 31жовтня 2004 р. 

Ж70897 

 

Україна – дипломатична : наук. щорічник. Вип. 6 / упоряд.: Л. 

Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич [та ін.]. – К., 2005. – 783 с. 

Відкривається збірник статтею Бориса Тарасюка: «Головна мета – 

реалізація європейського покликання України». 

Матеріал у шостому випуску наукового щорічника згруповано за 

розділами: «До джерел»; «Посли України в іноземних державах»; «Іноземні 

посли в Україні»; «Дипломатичне життя в ілюстраціях»; «З відстані століть»; 

«Нотатки посла»; «Слово консула»; «Дослідження. Розвідки»; «Сучасна 
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українська дипломатія»; «Дипломатія очима журналістів»; «Хроніка подій». 

Біографічні довідки подаються станом на 1 жовтня 2005 року. 

Ж70897 

 

Україна – дипломатична : наук. щорічник. Вип. 7 / упоряд.: Л. 

Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич [та ін.]. – К., 2006. – 719 с. 
Новий збірник поповнився такими розділами: «Слово Генерального 

консула», «Портрети дипломатів» та «Критика. Бібліографія. Звідомлення». 

В останньому публікується стаття Миколи Железняка: «Енциклопедія 

Сучасної України: історія, сучасний стан та перспективи». 

Ж70897 

 

Україна – дипломатична : наук. щорічник. Вип. 8 / упоряд.: Л. 

Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич [та ін.]. – К., 2007. – 822 с. 

За роки незалежності політичне забарвлення українського суспільства 

змінюється, проте курс держави у зовнішньополітичній сфері є стабільним і 

прогнозованим. 

Цьогорічний випуск присвячений видатній даті – 90-річчю української 

дипломатії. Статті з дослідження дипломатичної історії України 

супроводжуються пристатейною бібліографією.  

Восьмий випуск наукового щорічника відкривається статтею – 

«Українській дипломатії – 90 років». Нові розділи збірника: «Шлях 

дипломатичного поступу»; «Слово іноземним дипломатам»; «Портрети 

дипломатів»; «Політичний дискурс». 

Завершує збірник доповнення: «Дипломатичне життя в ілюстраціях». 

Ж70897 

 

Україна на міжнародній арені : зб. док. і матеріалів, 1996–2000 рр. : 

у 2-х кн. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 1230 с.; Кн. 2. – 1054 с. 

Збірник включає документи, що відображають діяльність України в 

зовнішньополітичній сфері. У 1996–2000 роках Україна утвердила власні 

позиції активного учасника міжнародної політики як на двосторонньому 

рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Цей факт висвітлюється 

базовими документами, що включені в перший розділ збірника 

“Основоположні акти та діяльність з реалізації політики України”. У ньому 

також міститься інформація про зустрічі, візити на вищому рівні та їх 

міжнародно-правові наслідки. 

Документи і матеріали другого розділу “Участь України в діяльності 

ООН, її спеціалізованих установ, інших міжнародних організацій та 

конференцій” висвітлюють питання, пов’язані з участю України в роботі 

Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій. Це – 

основні виступи глав делегацій України на сесіях Генеральної Асамблеї 
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ООН, проекти документів (резолюції, рекомендації тощо), що вносилися 

Україною в органах ООН та міжнародних форумах, інші документи. 

У третьому розділі збірника “Міжнародно-договірні відносини 

України” наводяться акти державних органів України, наділених 

відповідними повноваженнями згідно з чинним законодавством України, про 

підписання, ратифікацію або приєднання до міжнародних договорів.  

 Четвертий розділ збірника містить інформацію про участь України в 

міжнародних миротворчих операціях. 

В347654 /1,2 

  
 
Хто є хто. Влада, політика, громадська діяльність : довід.-біогр. 

вид. / упоряд. Болгов В. В. ; Укр. акад. геральдики, товар. знаку та 

логотипу, Укр. наук. т-во геральдики та вексилології. – К., 2005. – Вип. 4. 

– 303 с. 

Видання подає інформацію про державну символіку України та 

символіку АР Крим, біографічні довідки посадових осіб різних гілок влади, 

політиків, громадських діячів України.  

Матеріал розміщено за розділами: “Президентська влада”, де 

розповідається про історію президентства в Україні та державні символи 

Президента; “Законодавча влада” – висвітлює історію українського 

парламентаризму від віча Київської Русі до Верховної Ради України, подано 

відомості про голову, комітети, депутатські фракції і групи ВР України; 

“Народні депутати України IV скликання 2002–2006 рр.”; “Кабінет Міністрів 

України” подає історію виконавчої влади, відомості про Прем’єр-міністра, 

віце-прем’єрів, міністерства, державні комітети України тощо; “Центральна 

виборча комісія України”; “Секретаріат Президента України”; “Рада 

національної безпеки і оборони України”; “Судова влада”; “Верховна Рада 

АР Крим”; “Рада міністрів АР Крим”; “Обласні ради депутатів та обласні 

державні адміністрації України”; “Депутати Київради XXIV скликання 2002–

2006 рр.”; “Районні у м. Києві ради та державні адміністрації”; “Політичні 

партії в Україні”; “Громадські організації в Україні”. 

В348996/4 

 
Хто є хто. Партії та політики. ХХІ століття. Вип. 2 / авт.-упоряд. В. 

Болгов. – К. : Укр. вид. консорціум, 2003. – 207 с. 

Матеріал зібрано у таких розділах: Верховна Рада України: фракції, 

групи, персоналії; Верховна Рада АР Крим: персоналії; Партії, спілки та 

громадські організації; Київська міська Рада XXIV скликання; Районні у м. 

Києві ради та державні адміністрації; Регіональна влада. Інформація про 

політичну партію (спілку, організацію) супроводжується адресою та 

телефонами її офісу, інколи – також електронною адресою. Відомості про 

осіб подаються разом з їх чорно-білими або кольоровими фото. Відсутність 
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змісту компенсується наявністю верхнього колонтитулу. Є іменний та 

предметний покажчики.  

В345550/2 

 

Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. – К. : К.І.С., 2007. – 

463 с. 

Біографічний довідник присвячений “другому ешелону” української 

політичної еліти – керівникам реґіональних і районних рад та міським 

головам. 

У першому розділі “Органи місцевого самоврядування” за абеткою 

областей подано контактні відомості – адреси, назви посад, керівники, 

телефони/факси. 

Другий розділ включає майже 1400 біографічних довідок. Біографічна 

довідка містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по-батькові; наукові, 

військові, мистецькі звання, партійність; місце основної роботи, посада й 

дата призначення, інші посади; дата та місце народження, національність, 

відомості про родину, освіту; докладна інформація про трудову та політичну 

кар’єру; творчий і науковий доробок, нагороди, захоплення тощо. 

У третьому розділі вміщені дати народження посадових осіб. 

Для зручності в користуванні видання має іменний покажчик, список 

скорочень та абревіатур.  

Ва685239 

 

Шведа Ю. Р. Політичні партії : енцикл. слов. / Ю. Р. Шведа. – Л. : 

Астролябія, 2005. – 488 с. 

Словник містить понад 1000 термінів та понять, які стосуються 

політичних партій. Розкривається історія становлення партій, їх місце і роль 

у житті суспільства, характеристика та типології політичних партій та 

партійних систем, проблеми теорії політичних партій. 

Ва681856  

 

Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / упоряд.: О. 

М. Устіннікова, П. М. Сенько, І. А. Нестерець [та ін.]. – К. : Кн. палата 

України ім. Івана Федорова, 2006. – 184 с.  

Видання підготовлено до 50-річчя від дня народження та 25-річчя 

початку наукової діяльності вченого-історика, академіка Національної 

академії наук України, академіка Академії правових наук, заслуженого діяча 

науки і техніки, лауреата Державної премії у галузі науки і техніки, відомого 

українського політичного і державного діяча Володимира Михайловича 

Литвина. 

Матеріали покажчика, які відображають публікації (книги і брошури; 

статті та матеріали з неперіодичних, продовжуваних та періодичних видань; 

видання, укладачем яких є вчений; роботи за редакцією вченого) за 1980–
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2005 рр., (усього 1 226 записів), розташовано за такими розділами: 

Володимир Литвин: історик – політик; Основні дати життя, наукової та 

політичної діяльності В. М. Литвина; Література про життя, наукову та 

політичну діяльність; Нагороди, премії, звання; Офіційні матеріали; 

Біографічні матеріали; Матеріали про наукову та політичну діяльність. 

Окремо подано покажчик друкованих праць.  

Ва673378 

 

 

ПРАВО 

 

 Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова 

практика : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.  
Збірник містить нормативні документи національного законодавства 

України та міжнародно-правові акти, що стосуються охорони авторського 

права і суміжних прав, а також повноважень та регулювань державними 

органами питань у цій сфері. У виданні систематизовано нормативні акти 

станом на 15 лютого 2003 року, які регулюють і охороняють особисті 

немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі 

створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, і права 

виконавців, виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення. Крім 

того, подано законодавчі акти та нормативні матеріали, що визначають 

порядок і розміри виплат за використання авторського та суміжних прав, 

відповідальність за порушення авторського та суміжних прав, судова 

практика.  

Ва644543 

 

Адвокати й адвокатські об'єднання в Україні : довідник / упоряд. 

К. В. Гутаріна ; Спілка адвокатів України, Акад. адвокатури України. – 

К. : Ред. журн. "Адвокат", 2003. – 459 с.  
Вміщено інформацію про місцезнаходження Вищої кваліфікаційної 

комісії адвокатури, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

(КДКА) Автономної Республіки Крим і обласних кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури, адвокатських об'єднань, зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції; списки поданих КДКА адвокатів (станом на 15 

вересня 2003 р.), які ввійшли до Єдиного реєстру адвокатів України, адреси 

та телефони громадської організації "Спілка адвокатів України" та її 

регіональних відділень. Крім контактної інформації, подано короткі довідки 

про організацію та діяльність деяких адвокатських об'єднань та адвокатів.  

Ва645016 

 

Академія правових наук України : довідник. – 2-ге вид., переробл. 

та допов. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2003. – 262 с.  
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Довідник підготовлено до десятиріччя надання Академії правових наук 

України статусу вищої галузевої наукової установи (1993 р.).  

На початку видання подано історичну довідку про становлення та 

розвиток цієї установи. Далі наведено нормативно-правові акти щодо 

утворення та діяльності Академії (Укази Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, Статут Академії правових наук України). Також 

відображено структуру, відділення та структурні підрозділи Академії.  

Значну частину книги займає розділ "Біографічні довідки членів 

Академії правових наук України", що надає відомості про їхній життєвий та 

творчий шлях, напрями наукових досліджень, кількість публікацій і 

методичних розробок, а також перелік головних наукових праць. До кожної 

біографічної довідки додається контактна інформація. Всього до розділу 

включено 94 біографічні статті. Для зручності користування наприкінці 

книги вміщено іменний покажчик.  

Ва643617 

 

Акти європейського права із соціальних питань / заг. ред. В. М. 

Литвина. – К. : Парлам. вид-во, 2005. – 543 с. 

Збірник є першим в Україні виданням, в якому в перекладі українською 

мовою представлено основні правові акти Ради Європи та Європейського 

союзу з питань соціальної політики. 

До книги включено Європейську соціальну хартію 1961 р. та 1966 р. 

(переглянута), Європейський кодекс соціального забезпечення 1964 р. та 

1990 р. (переглянутий), Європейські конвенції про соціальне забезпечення, 

соціальний захист фермерів, правовий статус трудящих-мігрантів та 

протоколи до вищезазначених документів, Хартію співтовариства про 

основні соціальні права працівників, Регламент Ради ЄЕС, Директиви 

Європейського парламенту та Ради ЄЕС, Резолюції та Рекомендації Ради 

ЄЕС стосовно соціального законодавства. У додатку подано перелік актів із 

соціальної політики. 

 Збірник підготовлено Інститутом законодавства Верховної Ради.  

Ва667754 

 

Андрющенко В. А. Права потребителей в Украине : справ. пособие 

для всех: коммент., примеры, советы / В. А. Андрющенко. – Ровно, 2005. 

– 588 с.  
У 1999 році вийшла з друку перша книга, яку члени Товариства захисту 

прав споживачів "Закон" підготували на основі досвіду багатолітніх 

юридичних консультацій та захисту прав споживачів. Та за останні роки 

значно розширилось правове поле споживачів, було внесено зміни до Закону 

України "Про захист прав споживачів" тощо. Написання другої книги 

ініціювали численні прохання громадян та громадських організацій 

методичної допомоги, практика та досвід у захисті прав споживачів. Її автор, 
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засновник Товариства, у доступній формі викладає основні права громадян 

як споживачів, представляє правове поле споживачів, розглядає аспекти 

відносин споживачів з продавцями, виробниками, виконавцями робіт, подає 

інформацію про особливі види товарів, послуг та про права їхніх споживачів. 

Більшість розділів супроводжуються порадами та коментарями. На початку 

книги вміщено коротку історичну довідку про розвиток руху захисту прав 

споживачів у світі та в Україні.  

До довідника включено повні тексти Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН 39/248 від 09.04.1985 р. "Руководящие принципы для интересов 

потребителей" та Закону України "Про захист прав споживачів" з усіма 

змінами та доповненнями. 

Ао264344  

 

Банкрутство в Україні : зб. нормат. док. – К. : КНТ, 2004. – 128 с.  
У виданні наведені закони України, накази Міністерства економіки та 

інші нормативні документи, що регулюють порядок та умови відновлення 

платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності – боржника або 

визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного 

або часткового задоволення вимог кредиторів 

Ва650546 

 

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України : 

наук.-практ. комент. / В. Е. Беляневич. – К. : Юстіан, 2006. – 672 с. 

За майже півтора десятиліття дії норм Господарського процесуального 

кодексу України накопичено достатній практичний досвід його застосування, 

що дає можливість його коментування на основі судової практики.  

Коментар насичений практичним матеріалом і є більше практичним 

виданням, ніж науковим. Видання подає витяги із законодавчих актів, що 

містять матеріально-правові норми. Така побудова коментарю охоплює 

широке коло проблем, розв’язанням яких доводиться перейматися під час 

застосування процесуальних норм, а користувач має можливість отримати 

відповіді на питання, що виникають, без звернення до законодавчих та інших 

правових актів. У застосуванні законодавчих та інших нормативно-правових 

актів ураховано зміни і доповнення станом на 22 вересня 2005 р. 

Ва672859 

 

Болонський процес : нормат.-прав. док. / уклад.: З. І. Тимошенко, І. 

Г. Онищенко, А. М. Грехов [та ін.] ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-

ту, 2004. – 100, [2] с.  
У збірнику представлено законодавчі документи, що стосуються 

реалізації Національної доктрини розвитку освіти, створення передумов та 

регламентації приєднання України до Болонського процесу. 
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Ва650343 

 

Болонський процес : нормат.-прав. док. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 

2006. – 102 с. 

Видання містить нормативно-правові документи, накази та 

інструктивні листи Міністерства освіти і науки України щодо питань 

реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки 

України. 

Ва681540 

  

Большая юридическая энциклопедия: Самое полное современное 

издание : Более 2000 юрид. терминов и понятий / В. В. Аванесян, 

С. В. Андреева, Е. В. Белякова [и др.]. – М. : ЭКСМО, 2005. – 688 с. 

Енциклопедія включає юридичні поняття з усіх галузей російського та 

міжнародного права. Розкриваючи поняття, автори посилаються на сучасне 

російське та законодавство зарубіжних країн, проводять широкий аналіз 

історичного розвитку державності та законотворчості. 

Вс41416 

 

Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика : 

інформ.-аналіт. вид. / Я. В. Давидович, М. І. Ставнійчук, Л. А. 

Макаренко [та ін.] ; Я. В. Давидович (голова ред. кол.). – К. : Центр. 

виборча коміс., 2005. – 608 с. : іл. 

У даному виданні Центральна виборча комісія узагальнила підсумки 

виборів Президента України 2004 року. Задля зручності аналізу інформації 

усі відомості подані за відповідними тематичними напрямами у 12 розділах: 

Розділ 1: Правові засади і методичне забезпечення організації та 

проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року. Розділ 2: 

Єдиний загальнодержавний одномандатний виборчий округ, териториальні 

виборчі округи та виборчі дільниці. Розділ 3: Окремий закордонний 

виборчий округ. Розділ 4: Система виборчих комісій. Розділ 5: Виборці. 

Розділ 6: Висування та реєстрація кандидатів на пост Президента України. 

Розділ 7: Кандидати на пост Президента України, зареєстровані Центральною 

виборчою комісією. Розділ 8: Уповноважені представники та довірені особи 

кандидатів на пост Президента України. Розділ 9: Офіційні спостерігачі на 

виборах Президента України. Розділ 10: Передвиборна агітація. Розділ 11: 

Фінансове забезпечення виборів Президента України. Розділ 12: Результати 

виборів Президента України. 

Це видання покликано стати фундаментом у науково-дослідницькій 

роботі з вивчення аспектів становлення безпосереднього народовладдя в 

Україні. 

Вс40993  
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Все договоры об избежании двойного налогообложения / cост. 

В. Кузнецов. – Х. : Изд. дом "Фактор", 2005. – 912 с. 

Договори про уникнення подвійного оподаткування – багатосторонні 

та двосторонні угоди, що встановлюють норми, відповідно до яких 

досягається уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних та 

юридичних осіб, майна та доходів від реалізації майна, доходів та майна у 

сфері міжнародних перевезень, доходів від авторських прав та ліцензій. На 

сьогодні діє 53 міжнародних договори України про уникнення подвійного 

оподаткування (конвенцій – 38, угод – 15). У виданні зібрано всі чинні 

двосторонні міжнародні договори України, також наведено необхідні 

нормативно-правові акти та офіційні документи, що висвітлюють питання 

застосування норм податкового законодавства. 

Со26674 

 

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Податкові 

правовідносини / відп. ред. В. Т. Маляренко ; Верхов. Суд України, Вищ. 

госп. суд України. – К. : Концерн "Вид. Дім "Ін. Юре," 2004. – 584 с.  
Збірник включає законодавчі акти станом на 1 квітня 2004 р., якими 

визначено основні засади оподаткування в Україні, матеріали судової 

практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України 

у справах зі спорів у сфері податкових правовідносин за результатами їх 

розгляду в порядку повторної касації Судовою палатою у господарських 

справах Верховного Суду України у 2002-2003 роках. Це перше в Україні 

тематичне видання матеріалів судової практики зі спорів у сфері 

оподаткування. 

Ва650856 

 

Громадські ради в Україні : довідник / упоряд. М. Лациба; Укр. 

незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2003. – 231 с.  
Видання представляє результати дослідів Українського незалежного 

центру політичних досліджень щодо залучення до процесу формування та 

реалізації державної політики громадськості, а саме громадських рад і 

колегій.  

Довідник надає інформацію про мету й завдання громадських рад при 

центральних органах державної влади, їх контактні дані, керівництво, дату 

створення та законодавчу базу, досвід діяльності, склад та організаційну 

структуру. Також вміщено інформацію про досвід діяльності громадських 

рад при органах місцевого самоврядування Дніпропетровська, Чернігова, 

Чернівців, Кам'янець-Подільського.  

Додатки, які розміщено наприкінці книги, включають: Документ для 

консультацій: Зміцнення культури консультацій та діалогу – пропозиція 

щодо загальних принципів та мінімальних стандартів консультацій, які 

проводяться Європейською комісією із зацікавленими сторонами; Перелік 
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указів про створення консультативно-дорадчих органів при Президентові 

України; Список постанов Кабінету Міністрів України про створення 

консультативно-дорадчих органів. 

Ва648179 

 

Громов Ю. А. Защита и коммерциализация интеллектуальной 

собственности : энцикл. справ. / Ю. А. Громов. – М. : Экономика, 2003. – 

575 с.  
Довідник містить інформацію, необхідну при підготовці наукових і 

комерційних текстів, для адекватного застосування професійних термінів при 

здійсненні комерційних операцій: укладання контрактів і ліцензійних угод, 

складання документів, ведення переговорів, листування.  

Включено матеріали з багатьох питань управління, захисту та 

комерціалізації інтелектуальної власності, як-от: авторське право, патентна 

інформація, комерційна таємниця, ліцензія та її види, ноу-хау, товарний знак, 

патент (на винахід), ціна ліцензії, форс-мажор, експертиза, інформація про 

міжнародні організації, угоди та інші.  

У додатках наведено: патентно-ліцензійні терміни російською, 

англійською, французькою та німецькою мовами; зарубіжні та міжнародні 

організації, що діють у галузі захисту інтелектуальної власності, 

загальноприйняті скорочення; список міжнародних угод; типові тексти 

ліцензійних угод; список сайтів в Інтернеті з питань інтелектуальної 

власності тощо.  

Вс38466  

 

Державна молодіжна політика в Україні : слов. термінів нормат.-

прав. актів / авт.-упоряд. Є. І. Бородін. – 2-ге вид., допов. та переробл. – 

Д. : Герда, 2003. – 345с.  

Словник охоплює поняття, що вживаються у нормативно-правових 

актах України з питань соціального становлення та розвитку молоді. Видання 

складається з передмови, словника термінів, алфавітного покажчика термінів, 

списку використаних джерел та двох додатків. Словник термінів подає 

значення слів та висловів у тому вигляді, в якому їх подано у нормативних 

документах, з посиланням на ці документи. Він не містить авторського 

тлумачення чи коментарів. Терміни можуть складатися з одного або більше 

слів (наприклад: академія, захисний припис, квота прийому сільської молоді 

до вищих навчальних закладів, повноваження органів опіки і піклування 

щодо запобігання насильству в сім'ї, молодий вчений, Національний 

олімпійський комітет України, проходження альтернативної служби тощо). 

До словника, в якому терміни подано за алфавітом, є також алфавітний 

покажчик термінів, а система посилань типу "див. також" відсутня. Список 

використаних джерел не є власне бібліографією до наукового видання. 

Абсолютно незрозуміло, навіщо подавати перелік нормативно-правових 
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документів з посиланням на джерело першої публікації та переписувати всі 

зміни, які вносились до документів, замість того, щоб зробити 

бібліографічний опис останньої редакції документа. Якщо його публікація не 

встигає за останніми зміни, їх відслідковують за повнотекстовими 

електронними джерелами законодавства України, доступними для 

користувачів у національних та інших бібліотечних установах. Далі автор 

подає перелік термінів, які було взято з даного документа для словника, хоча 

після кожного терміна у словнику вказано, в якому документі цей термін 

виявлено. У додатку 1 представлено матеріали до щорічної доповіді 

Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів "Про становище 

молоді в Україні за підсумками 1991-2001 рр.". У додатоку 2 – хронологія 

подій з історії формування нормативно-правової бази державної молодіжної 

політики в Україні 1991-2003 рр. 

Ва640744 

 

Державна молодіжна політика в Україні у 2002 році : зб. нормат.-

прав. актів / авт.-упоряд. Є. І. Бородін. – Д. : Герда, 2003. – 457 с.  

Збірник продовжує видання "Державна молодіжна політика в Україні у 

2001 році: Зб. нормат.-прав. док." (Дніпропетровськ, 2002). Видання 

здійснене в рамках виконання обласної програми "Молодь 

Дніпропетровщини: 2001-2003". У ньому зібрано нормативно-правові 

документи стосовно різних аспектів соціального становлення й розвитку 

молоді, що прийняті органами влади у 2002 році.  

Відкриває книгу нарис "Молодіжна політика як пріоритетний напрям 

діяльності держави в Україні (за матеріалами 2002 р.)" (автор Є. І. Бородін), в 

якому проаналізовано основні події та нові рішення у сфері формування та 

реалізації державної молодіжної політики в Україні. Далі наведено повні 

тексти або витяги з основних законодавчих та нормативних документів, 

розміщених за розділами: "Закони України, Постанови Верховної Ради 

України", "Укази, Розпорядження Президента України", "Постанови, 

розпорядження Кабінету Міністрів України", "Накази центральних органів 

виконавчої влади".  

Ва640745  

 
Державна служба в Україні : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком 

Інтер, 2002. – 352 с.  
 У пропонованому виданні зібрано і систематизовано найістотніші 

нормативно-правові акти, які регулюють державну службу та забезпечують 

реформування системи державного управління в Україні.  

Матеріал розташовано за розділами. До загальних положень з даного 

питання віднесено витяги з Конституції України та із Загальної декларації 

прав людини, а також Закони України "Про державну службу" та "Про 
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службу в органах місцевого самоврядування". Організацію і управління в 

галузі державної служби регламентують певні укази Президента України.  

Розділ про кадри державної служби містить документи про формування 

кадрового складу та підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

державних службовців. У розділі про проходження державної служби подано 

нормативні матеріали, які стосуються посад, рангів, атестації та відставки 

державних службовців; обчислення стажу, продовження терміну державної 

служби, кадрової діяльності в галузі державної служби.  

Нормативно-правові акти щодо посад і категорій державних 

службовців розподіляються за такими групами: вищі органи законодавчої і 

виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади та їх територіальні 

органи, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи влади і 

управління, суд, юстиція, правоохоронні органи, військові формування, 

наукові установи та інші установи й організації. Окремими розділами подано 

документи, якими передбачено матеріальне забезпечення та соціальний 

захист державних службовців, а також відповідальність державних 

службовців.  

Ва623450  

 

Державне управління та місцеве самоврядування в Україні : слов. 

термінів нормат.-прав. актів / Є. І. Бородін (авт.-упоряд.). – Д. : Герда, 

2004. – 650 с.  

У словнику впорядковано терміни і поняття, що містяться в законах та 

підзаконних нормативно-правових актах України з питань державного 

управління та місцевого самоврядування. У виданні міститься близько 830 

визначень з посиланням на використані джерела. Для зручності користування 

додаються алфавітний покажчик термінів та список використаних джерел. 

Ва665941  

 

Довідник прокурора : законод. та відомчі акти з питань 

прокурорської діяльн. / упоряд.: Є. П. Бурдоль, О. В. Коваленко ; відп. 

ред. І. В. Дріжчаний. – К. : Воля, 2003. – 445с.  
 За останні роки у всьому комплексі законодавства, що стосується 

прокурорсько-слідчої діяльності, відбувалися активні зміни.  

До збірника включено нормативно-правові акти, що регулюють широке 

коло питань, пов'язаних з організацією діяльності прокуратури, а також 

документи про міжнародне співробітництво і правову допомогу. Документи 

систематизовано за розділами: "Загальні положення", "Законодавчі акти з 

питань прокурорської діяльності", "Відомчі акти з питань організації 

прокурорської діяльності", "Кадрове забезпечення прокуратури", 

"Статистична звітність", "Прокурор у судочинстві", "Міжнародне 

співробітництво".  
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У розділі "Довідкова інформація" подано адреси, телефони 

центральних органів державної влади, Генеральної прокуратури України, 

підпорядкованих прокуратур, правоохоронних органів, інших державних і 

місцевих органів виконавчої влади. 

Ва639112 

 

Долинська М. С. Довідник посадових осіб / М. С. Долинська. – К. : 

Юстініан, 2007. – 360 с. 

Дедалі більшого значення з кожним роком набуває діяльність і 

професійна компетентність працівників органів місцевого самоврядування. У 

пропонованому довіднику розглянуто питання, які найчастіше зустрічаються 

в повсякденному житті і пов’язані з діяльністю органів місцевого 

самоврядування. Матеріал, поданий у виданні, розподіляється за 13 

тематичними розділами, у яких висвітлено питання повноважень сільських, 

селищних, міських рад; земельні відносини в діяльності органів місцевого 

самоврядування, зокрема: право власності на землю, розподіл земель України 

за категоріями, порядок набуття земельних ділянок у власність юридичними 

особами, приватизація та паювання земель в Україні, особливості 

спадкування земельних ділянок, оренда землі; фермерські господарства та 

інші аграрні організаційно-правові господарські структури на селі тощо. 

Розглянуто також питання цивільної працездатності та дієздатності фізичних 

осіб, усиновлення (удочеріння) дитини, встановлення опіки та піклування 

над дітьми, спадкоємство за новим Цивільним кодексом України. Окремі 

розділи присвячені порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами 

органів місцевого самоврядування, реєстрації актів цивільного стану тощо. 

Довідник містить багато наочного матеріалу: зразки заповітів, довіреностей, 

заяв, а також список використаної літератури.  

Ва687379 

 

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 

практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуков- 

ської ; Рада Європи, Спілка адвокатів України, Міжнар. центр з юрид. 

захисту прав людини. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.  

Видання відображає матеріали дворічного багатосесійного тренінгу для 

адвокатів з різних регіонів України, який був спільно проведений Спілкою 

адвокатів України та Міжнародним центром з юридичного захисту прав 

людини (INTERIGHTS). 

Висвітлено питання застосування основних та найчастіше вживаних 

положень Конвенції про захист прав людини (ЄКПЛ) та основних свобод у 

світлі прецендентної практики Європейського суду з прав людини. 

Розглядаються: ст. 2 ЄКПЛ «Право на життя», ст. 3 ЄКПЛ «Заборона 

катування», ст. 5 ЄКПЛ «Право на свободу та особисту недоторканість», ст. 6 

ЄКПЛ «Право на справедливий судовий розгляд», ст. 8 ЄКПЛ «Право на 
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повагу до приватного і сімейного життя», стаття 9 ЄКПЛ «Свобода думки, 

совісті і віросповідання», ст. 10 ЄКПЛ «Свобода вираження поглядів», ст. 11 

ЄКПЛ «Свобода зібрань та об’єднання”, ст. 14 ЄКПЛ “Заборона 

дискримінації” і ст. 1 Першого протоколу до ЄКПЛ “Захист прав власності.” 

Кожен з підрозділів, присвячений окремим статтям Конвенції, включає 

перелік справ, розглянутих за відповідною статтею Європейським судом 

протягом останніх років. 

В окремі розділи виділено загальні питання тлумачення та 

застосування Ковенції про захист прав людини та основних свобод, 

конвенційний захист професійних прав адвокатів. У кінці видання подається 

повний текст Європейської конвенції з прав людини. 

Вс40378 

  

Європейський союз : словник-довідник / М. Марченко (ред.- 

упоряд.). – 2-ге вид., оновлене. – К. : К.І.С., 2005. – 142 с.  
Європейський Союз стоїть на порозі нового етапу розширення – 

безпрецедентного як щодо кількості країн, які приєднаються до ЄС 

найближчими роками, так і щодо глибини пов'язаних з цим перетворень. Цей 

етап особливий і для України. Інтеграція України в ЄС – ключовий пріоритет 

розвитку Української держави. Такий вибір підтримується як переважною 

більшістю політичних сил, так і українським суспільством. У виданні надані 

матеріали про склад та структуру Європейського союзу та англо-український 

словник основних термінів ЄС. Мета цього довідника – допомогти 

зорієнтуватися в складних та нових термінах. Довідник розрахований на 

державних управлінців різних ланок, підприємців, науковців та аналітиків.  

Ва658934  

 

Єдиний реєстр адвокатів України / Вища кваліфікаційна коміс. 

адвокатури при Каб. Міністрів України. – К. : Концерн "Вид. дім", 2004. 

– 1167 с.  
Систематизоване видання Єдиного реєстру адвокатів України видано 

вперше в Україні за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 

України і на виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо 

підвищення рівня роботи адвокатури" від 30 вересня 1999 р. та є своєрідним 

довідником українських правозахисників.  

Видання містить відомості про осіб, які отримали в Україні Свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, дані про орган, який прийняв 

таке рішення, контактні відомості адвоката (адреси, телефони). Підготовлено 

воно на базі списків, відомостей, зібраних Вищою кваліфікаційною комісією 

адвокатури протягом 2001-2003 років.  

Це видання дає змогу громадянам нашої держави повніше реалізувати 

передбачене ст. 59 Конституції України право вільного вибору захисника 

своїх прав.  
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Вс38930 

 

Загальнообов'язкове соціальне страхування. Нормативні акти. 

Зразки документів / упоряд.: В. С. Перепічай [та ін.]. – К. : Юрінком 

Інтер, 2003. – 456 с.  

Збірник містить законодавчі акти України, які гарантують право 

громадян на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

регламентують діяльність системи органів, які це право забезпечують. 

Законодавчі матеріали згруповано в п'ять розділів: загальні положення; 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності; загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням; про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття; інформаційно-довідковий матеріал 

(таблиці, додатки, дислокації місця розташування фондів, зразки позовних 

заяв та скарг). 

Ва639781 

 

Закон – ваша фортеця: порадник військовослужбовцям, ветеранам, 

громадянам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей з 

питань позасудового та судового захисту порушених прав і свобод / авт.-

упоряд. В. М. Савченко. – К. : Сфера, 2006. – 344 с. 

У Пораднику висвітлено досвід підготовки звернень невеликим 

колективом Правління Всеукраїнської громадської організації “Товариство 

українських офіцерів” до органів влади щодо дотримання законних прав 

громадян, які виконують обов’язки військової служби чи звільнені в запас. 

Наведено найбільш типові рішення з питань захисту права на звернення, 

права на житло, на перерахунок розміру пенсії та права на проходження 

військової служби.  

У коментарях пояснено послідовність дій при підготовці та 

направленні звернень до державних установ, депутатів та організацій.  

Додатки до Порадника містять Закони України, Постанови Верховної 

Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента 

України, Накази міністра оборони України та витяги з основних актів 

чинного законодавства, які встановлюють та гарантують права 

військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.  

Ва674836 

 

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" : наук.-практ. комент. : інтегр. навч.-атестац. комплекс 

(посіб. для фахівців системи Пенсійного фонду України, автоматиз. 

інформ.-довідк. навч.-атестац. системи на компакт-диску та Інтернет-



 77 

портал) / Б. О. Зайчук, О. Б. Зарудний, С. Б. Березіна [та ін.]. – К. : 

"АВТ", 2005. – 1024 с.  
У виданні вміщено повний текст Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набрав чинності з 

1 січня 2004 року. Після кожної статті Закону – коментарі фахівців, нові 

зразки форм та бланків для складання заяв та позовів. Матеріал у посібнику 

подано за розділами: загальні положення; страховий стаж у солідарній 

системі; пенсії за віком та по інвалідності, а також у зв'язку з втратою 

годувальника; порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення 

пенсії; кошти Пенсійного фонду тощо. Посібник вміщує список 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, посилання на які 

містяться в коментарі. Наприкінці видання для зручності користувачів 

подано алфавітно-предметний покажчик. Видання розраховане на фахівців 

системи державного управління, юристів, науковців. 

Вс40282 

 

Законодавство про банкрутство: зб. нормат. матеріалів і аналіт. ст. 

/ уклад. О. М. Бірюков. – К. : Юстініан, 2003. – 453 с. 

Збірник знайомить з новим законом про банкрутство, з його змінами, 

що відбулися останнім часом. Перша частина книги містить коментар (у 

вигляді аналітичних матеріалів) щодо різних аспектів застосування 

законодавства про банкрутство. Аналітичні статті розміщено в логічній 

послідовності застосування процедур банкрутства.  

У другій частині подано "Перелік рекомендованих нормативних актів 

для використання у процесі застосування процедур банкрутства" (назва 

нормативного акту, питання, що регулюються).  

У додатках наведено повні тексти або витяги з нормативних актів, які 

мають найістотніше значення у відповідному законодавстві. Наприкінці 

книги представлено зразки документів (форми), які використовуються у 

справах про банкрутство: заява про порушення справи про банкрутство; 

заява про визнання конкурсним кредитором; звернення щодо кандидатури 

арбітражного керуючого у справі про банкрутство тощо.  

Вс37475  

 

Законодавство України у сфері інноваційної діяльності : зб. 

законод. актів. Станом на 1 берез. 2005 р. / упоряд.: Г. О. Андрощук, М. 

В. Гаман ; Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2005. 

– 136 с. – (Бібліотека офіційних видань).  
У даному тематичному збірнику вперше систематизовано спеціальні 

законодавчі акти у сфері інноваційної діяльності. Це насамперед Концепція 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України, схвалена 

Постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 р. № 916-XIV, Закони 

України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
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технологічних парків" (№ 991-XIV від 16.07.1999 р.), "Про інноваційну 

діяльність" (№ 40-IV від 4.07.2002 р.), "Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні" (№ 433-IV від 16.01.2003 р.), "Про наукову 

і науково-технічну діяльність" (№ 1977-XII від 13.12.1991 р.) тощо. Видання 

містить також Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих 

наукоємних технологій, затверджену Законом України від 9.04.2004 р. № 

1676-IV, а також Постанову Верховної Ради України "Про дотримання 

законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної 

діяльності в Україні" (№ 1786-IV від 16.06.2004). Подані документи є 

основою для формування інноваційного права України. 

Ва661735 

  

Законодавчі акти України з питань освіти : станом на 1 квіт. 2004 

року / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Офіц. вид. – 

К. : Парлам. вид-во, 2004. – 404 с.  
До видання включено законодавчі та нормативні документи України з 

питань дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної 

та вищої освіти. Документи систематизовано за розділами: Конституція 

України (окремі статті згідно з темою збірки), Закони України, Постанови 

Верховної Ради України, Укази Президента України, Рішення 

Коституційного Суду України, Міжнародні договори станом на 1 квітня 2004 

року.  

Ва653242  

 

Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду 

України / відп. ред. Д. М. Притика ; Вищ. госп. суд України. – К. : Вид. 

дім "Ін Юре", 2003. – 542 с.  
В умовах поглиблення економічних ринкових перетворень великого 

значення набувають правовідносини у сфері господарської діяльності. У 

виданні в хронологічному порядку вміщено інформаційні листи Вищого 

арбітражного (господарського) суду України з питань практики застосування 

законодавства України, яке регулює відносини у сфері господарювання та 

порядок розгляду справ господарськими судами. Матеріали наведені з усіма 

змінами та доповненнями до них станом на 10 вересня 2003 року. Збірник 

має алфавітно-предметний покажчик, що значно полегшує пошук 

відповідних документів.  

Ва643621 

 

Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду 

України / відп. ред. Д. М. Притика ; Вищ. госп. суд України. – 2-ге вид., 

доп. і переробл. – К. : Концерн " Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 564 с.  
Збірник включає інформаційні листи Вищого арбітражного 

(господарського) суду України з деяких питань практики застосування 
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законодавства України, яке регулює відносини у сфері господарювання та 

порядок розгляду справ господарськими судами. Тексти інформаційних 

листів подано у хронологічному порядку з усіма змінами і доповненнями до 

них станом на 10 березня 2004 р. 

Ва650857 

 

Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження : довідник / 

Д. В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2008. – 478 с. – Бібліогр.: с. 476.  

Видання є систематизованим зібранням методичних матеріалів і 

нормативно-правових документів з енергозбереження в Україні. 

Організаційні, практичні, наукові та інформаційні напрямки діяльності в цій 

сфері спрямовані на раціональне використання та економне витрачання 

первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у 

національному господарстві. Висвітлено основний зміст технічних, 

економічних та правових методів, за допомогою яких реалізуються процеси 

енергозбереження. Матеріал вміщено у двох розділах. У першому – 

методичні матеріали з широкого кола питань державної політики 

енергозбереження, гарантування енергетичної безпеки, фінансового 

забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу, перспективних 

напрямів розвитку альтернативних джерел енергії в Україні, визначення 

природних ресурсів як об’єктів ресурсо-енергозбереження, концепції 

енергетичного балансу тощо. У другому – документи, які є законодавчою, 

організаційною та нормативною основою енергозбереження. Книга 

розрахована на співробітників органів державного управління, інженерно-

технічних працівників підприємств, професорсько-викладацький склад, а 

також студентів вищих навчальних закладів.  

Ва698438 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : зб. нормат. 

актів станом на 1 січ. 2004 року. – К. : Атіка, 2004. – 680 с.  
 Збірник містить Митний кодекс України, Закони України, Декрети та 

Постанови Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові 

документи, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність, що здійснюється 

різними суб'єктами господарювання, та митну справу, зокрема, митне 

оформлення товарів, контроль за їх переміщенням через митний кордон 

України, а також інструктивно-методичні матеріали щодо стягнення мита та 

платежів, проведення операцій з давальницькою сировиною тощо. Матеріал 

розташований за розділами "Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності" та "Правове регулювання митної діяльності".  

Ва652811 

 

Інвестиційна діяльність в Україні : нормат. док. / упоряд. О. М. 

Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 192 с. 
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У збірнику наведено нормативні документи, що визначають загальні 

правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території 

України, особливості режиму іноземного інвестування, регулюють суспільні 

відносини, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та 

діяльності суб’єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав 

власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку. 

Документи подано станом на 06.12.2006 р. 

Ва684068 

 

Ковальчук А. Т. Правове забезпечення кредитної діяльності / 

А. Т. Ковальчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К. : 

Парлам. вид-во, 2003. – 405 с.  

У збірнику систематизовано правові акти законодавства України щодо 

кредитних відносин.  

Документи зібрано за розділами: Закони України (подано тексти 

чинних законів, які визначають принципи кредитної діяльності, вимоги до її 

документального оформлення); Укази Президента України; Постанови та 

Розпорядження Кабінету Міністрів України (вміщено документи стосовно 

організації та здійснення кредитування підприємств і громадян у всіх сферах 

виробництва та послуг); Документи Національного банку України (розділ 

має велике практичне значенння, оскільки тут подано тексти постанов, 

рішень та листів НБУ щодо питань банківського кредитування). На початку 

кожного розділу подаються короткі коментарі щодо розглянутих у ньому 

питань.  

Ва640025  

 

Кодекс ответственности: все санкции в хозяйственной 

деятельности. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : Изд. дом "Фактор", 2005. – 

692 с.  

Видання містить нормативно-правові акти, що регулюють застосування 

санкцій до юридичних та фізичних осіб за різні порушення в господарській 

діяльності. Включено законодавство про застосування адміністративних 

штрафів, фінансових та інших податкових санкцій, відповідальність в 

окремих сферах економіки. Документи систематизовано за сферами їх 

застосування. 

Ва662821  

 

Коментар до Закону "Про судоустрій України" / за заг. ред. В. Т. 

Маляренка ; наук. ред. Г. М. Омельяненко ; Верхов. Суд України. – К. : 

Юрінком Інтер, 2003. – 462 с. 

Це перше видання, в якому подано нормативний аналіз Закону "Про 

судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. Книга складається із семи розділів: 

засади організації судової влади; cуди загальної юрисдикції (прокоментовано 
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систему судів загальної юрисдикції, правові основи її організації, кожну 

ланку системи судів); професійні судді, народні засідателі та присяжні 

(розглянуто участь професійних суддів у здійсненні судочинства, участь 

народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя, вимоги до них, 

порядок формування списків цих представників народу, а також права та 

гарантії їх захисту); кваліфікаційні комісії судів (повноваження та організація 

роботи, кваліфікаційна атестація); суддівське самоврядування; організаційне 

забезпечення діяльності судів та інші питання судоустрою; прикінцеві та 

перехідні положення.  

Коментар супроводжує список законодавчих та інших нормативно-

правових актів, що згадуються у тексті з визначенням їх повних реквізитів 

(дата, номер, повна назва документа). У додатках наведено нормативно-

правові акти, що стосуються питань судоустрою. 

 Ва641557 

 

Коментар до Митного кодексу України: із практики митної справи 

/ за ред. П. В. Пашка, М. М. Каленського ; Держ. мит. служба України. – 

К. : Юстініан, 2004. – 736 с. – (Митна справа в Україні).  

Видання є першим в Україні постатейним коментарем до нового 

Митного кодексу, що набрав чинності з 1 січня 2004 року. Новий кодекс 

України майже втричі більший за обсягом від попереднього. Тому й 

коментар до ньго істотно змінено та більш деталізовано. У ньому відповідно 

до структури кодексу розкривається зміст статей, присвячених поясненню 

термінів сутності митної політики та митної справи держави, принципам 

митного регулювання, особливостям митного законодавства України.  

Коментар складається з таких розділів: "Загальні положення"; "Митний 

контроль"; "Митне оформлення"; "Переміщення та пропуск товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України"; "Митні процедури при 

переміщенні товарів через митний кордон України різними видами 

транспорту"; "Розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем"; "Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування 

товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються 

через митний кордон України або перебувають під митним контролем"; 

"Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються 

через митний кордон України"; "Особливості пропуску та оподаткування 

товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами"; 

"Контроль за переміщенням об'єктів інтелектуальної власності через митний 

кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності"; 

"Митна вартість товарів"; "Країна походження товару"; "Митні пільги"; 

"Митна статистика"; "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності"; "Верифікація сертифікатів про походження товарів з України"; 

"Запобігання контрабанді"; "Порушення митних правил і відповідальність за 

них. Відповідальність осіб, які беруть участь у провадженні в справах про 
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порушення митних правил"; "Провадження у справах про порушення митних 

правил"; "Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій"; "Прикінцеві положення".  

Коментар укладено з використанням схем, статистичних відомостей, 

табличних даних.  

Вс38992 

 

Конституційні акти Європейського союзу. Ч. 1 / упоряд. Г. 

Друзенко ; за заг. ред. Т. Качки. – К. : Вид-во Юстініан, 2005. – 511 с. 

Видання подає український переклад консолідованої версії Договору 

про Європейський союз, Договору про заснування Європейської спільноти та 

Договір про запровадження Конституції для Європи (проект). Це перший 

український переклад установчих договорів ЄС, що враховує всі внесені до 

них зміни та доповнення, а також містить тексти усіх чинних додатків та 

протоколів до названих договорів. Додаються Декларація, долучена до 

протоколу про представництво громадян у Європейському парламенті та 

зважування голосів у Європейській раді та Раді міністрів; Декларація про 

створення Європейської служби закордонних справ; Декларація 

завершального акта про підписання Договору про запровадження 

Конституції. 

В348637/1  

 

Короткий тлумачний словник митника / Донец. держ. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського. – Донецьк, 2003. – 245 

с.  
Видання включає основні терміни, які належать до митної справи, 

зовнішньоекономічної, банківської та іншої діяльності, з якими 

зустрічаються співробітники митних органів під час виконання своїх 

функцій, юридичні та фізичні особи, які мають з ними ділові контакти. У 

словнику наводяться короткі визначення термінів, а рідше – і більш 

розгорнуті пояснення, що стосуються сфери їх вживання, історії. 

Особливістю словника є те, що в ньому подається ряд термінів, які 

охоплюють найвідоміші сьогодні наркотичні та психотропні речовини, а 

також сильнодіючі та отруйні речовини. У більшості випадків у словнику 

подаються авторські визначення й тлумачення термінів, які вживаються в 

літературних джерелах, законодавчих і нормативних актах з митної справи. 

Крім того, тлумачення деяких термінів подано згідно з міжнародними 

конвенціями, Глосарієм міжнародних термінів Ради митного 

співробітництва, Митним кодексом України, законами Верховної Ради тощо. 

Ва647106 
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Красницька А. В. Юридичні документи: Техніка складання, 

оформлення та редагування : посібник / А. В. Красницька. – К. : Парлам. 

вид., 2003. – 500 с. 

 У посібнику подано матеріали про історію розвитку процесів ведення 

документації, починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи сучасним 

справочинством в Україні. Розглянуто предмет і систему ведення документів 

та правове регулювання процесів створення і використання документів у 

сфері управління. Зосереджено увагу на окремих видах управлінських, 

адміністративно-правових, цивільно-правових, кримінально-процесуальних 

документів, сформульовані вимоги, яким повинні відповідати форма і зміст 

управлінських і процесуальних документів. 

Ва641006 

 

 Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та 

поняттях / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан, О. О. Яковенко. – К. : Текст, 2006. 

– 256 с. 

Даний глосарій призначений для фахівців у галузі національної та 

міжнародної безпеки. У виданні зібрані основні визначення та поняття, які 

використовуються при викладанні правових дисциплін та в Міжнародній 

поліцейській енциклопедії. 

Наприкінці подано “Список використаних джерел”, який складається з 

нормативно-правових та доктринальних джерел. 

Ва669779 

 

Международные акты о правах человека : сб. док. / сост.: В. А. 

Карташкин, Е. А. Лукашева. – 2-е изд., доп. – М. : Изд-во Норма (Издат. 

группа Норма-ИНФРА*М), 2002. – 944 с.  
Збірник є найбільш повним зводом міжнародних актів про захист прав 

людини як універсального, так і регіонального характеру. До видання 

включено міжнародні документи, прийняті останнім часом.  

Збірник складається з трьох частин. Частина перша містить національні 

закони окремих країн (Білль про права, Декларацію прав людини і 

громадянина тощо). Друга частина включає міжнародні документи 

універсального характеру, що регулюють громадянські, політичні, соціально-

економічні, культурні та інші права людини (міжнародні пакти про права 

людини, конвенції про права жінок і дітей, трудящих-мігрантів, національних 

меншин, біженців). У третій частині представлені міжнародні документи 

регіонального характеру, які прийняті в рамках Ради Європи, Організації з 

питань безпеки і співробітництва в Європі, Співдружності Незалежних 

Держав тощо. 

Вс38882  
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Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України 

"Про боротьбу з корупцією" / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. 

Хавронюк ; за ред. М. І. Мельника. – К. : Атіка, 2004. – 320 с.  
Докладно роз'яснюються положення Закону України "Про боротьбу з 

корупцією" у взаємозв'язку з іншими нормативно-правовими актами, які 

мають безпосереднє відношення до їх застосування. У коментарі 

використано матеріали узагальнень практики застосування зазначеного 

Закону Верховним Судом України та рядом апеляційних судів, конкретних 

справ про корупційні правопорушення.  

У додатках вміщено нормативні та інші документи, які безпосередньо 

стосуються застосування цього Закону: Закони України "Про державну 

службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Порядок 

проведення службового розслідування стосовно державних службовців, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. 

№ 950; Постанова пленуму Верховного Суду України "Про практику 

розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, 

пов'язані з корупцією" від 25 травня 1998 р. № 13; Загальні правила 

поведінки державного службовця, затверджені наказом начальника 

Головного управління державної служби України № 58 від 23 жовтня 2000 р.; 

Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затверджена указом 

Президента України від 24 квітня 1998 року № 367; Конвенція про корупцію 

у контексті кримінального права (ETS 173). Cтрасбург, 27 січня 1999 року; 

Конвенція про корупцію у контексті цивільного права (ETS). Страсбург, 4 

листопада 1999 року.  

Ва650363  

 

Митна справа в Україні : нормат. база. – К. : КНТ, 2004. – 412 с.  
Збірник містить Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 

зі змінами та доповненнями; Митний кодекс України (У текст внесено зміни 

Законом України від 17 лютого 2004 р. № 1495-ІУ), постанови, положення, 

правила, інструкції. Приводиться текст ліцензійних умов провадження 

діяльності митного перевізника, витяг з Положення про вантажну митну 

декларацію. У книзі наведені зразки контрактів на умовах EXW, FCA, FOB, 

CIF, CIP, DAF, DDU, складених згідно з правилами Інкотермс. 

Ва658629 

 

Митні правила для громадян, що перетинають кордон України : 

інформ. довід. / Держ. мит. служба України. – Д. : ІМА-прес, 2003. – 40 с.  
Довідник містить митні правила, які діють в Україні відносно 

громадян, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також 

регламентують переміщення ними товарів, особистих речей, транспортних 

засобів та інших предметів через митний кордон України.  
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У виданні йдеться про основні особливості переміщення 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, транспортних 

засобів індивідуального користування, культурних цінностей, валюти, зброї 

та набоїв, що належать відповідній категорії громадян, відповідно до яких 

нараховуються платежі при операціях, не пов'язаних із здійсненням 

зовнішньоекономічної діяльності.  

У розділі "Основні поняття" дається визначення термінів "митний 

контроль", "митна територія", "митний кордон України", "основні форми 

декларування", які використовуються у законодавстві України про митну 

справу.  

Список використаної літератури включає перелік законодавчих 

матеріалів та нормативних актів, які регламентують порядок переміщення 

через митний кордон України та митне оформлення вищеназваних предметів. 

Р99771 

 

Міжнародні договори України про правові відносини та правову 

допомогу : двосторонні договори / М-во юстиції України ; редкол.: Л. М. 

Горбунова [та ін.]. – К. : Концерн “Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. – 368 с. 

Здобувши незалежність, Україна вийшла на світову арену як 

рівноправний суб’єкт міжнародних відносин. З цього часу перед нею постала 

потреба врегулювання правових відносин з іншими державами. 

Видання подає міжнародні договори та інші нормативні акти з 

правових відносин у цивільних та кримінальних справах, які закріплюють 

додаткові гарантії доступу громадян України до правосуддя в інших 

державах та забезпечують можливість співробітництва судів, органів юстиції 

і правоохоронних органів нашої держави з відповідними іноземними 

установами. До них належать відповідні статті Конституції України, Закони 

України “Про правонаступництво України” та “Про дію міжнародних 

договорів на території України”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів та користування ним”, відповідний наказ Міністерства 

юстиції України, міжнародні договори та угоди України з Азербайджанською 

Республікою, Республікою Вірменія, з урядом Сполученого Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії та іншими державами, укладені 

Україною починаючи з 1992 року. Крім того, довідник вміщує міжнародні 

договори Союзу РСР, які застосовуються в порядку правонаступництва 

України у відносинах з деякими державами.  

Додаткові матеріали містять відомості про укладення, ратифікацію, 

набуття чинності двосторонніх міжнародних договорів України, схвалених 

Верховною Радою України за 1993–2003 роки.  

В347528/1 
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Міжнародні договори України про правові відносини та правову 

допомогу : двосторонні та багатосторонні міжнар. договори. – Офіц. вид. 

/ М-во юстиції України. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 912 с. 

Видання містить двосторонні міжнародні договори України; 

багатосторонні міжнародні договори України, а саме договори, укладені в 

рамках СНД, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, 

договори Ради Європи та інші. У додатках подаються відомості про дату 

укладання, підписання, ратифікації, приєднання та набрання чинності 

багатосторонніми міжнародними договорами України у сфері міжнародно-

правового співробітництва; відомості щодо чинності багатосторонніх 

міжнародних договорах України у відносинах з іншими державами.  

Вс43206 

 

Місцеві ради України: Вибори-2002. – К. : Парлам. вид., 2003. – 399 

с. 

У виданні представлено аналітико-інформаційні матеріали про основні 

етапи виборів до місцевих рад. Надано статистичний звіт про склад 

депутатів, постійних комісій, місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів, голів обласних, районних, районних у містах рад, виконавчих комітетів 

станом на 1червня 2002 року. Запропоновано якісну характеристику складу 

нового депутатського корпусу, де здійснено кількісний та якісний аналіз 

освітнього і професійного рівня депутатів. Представлено також дані про 

довіру виборців до обраних депутатів місцевих рад за родом їх діяльності, які 

визначають рейтинг підтримки виборцями фахівців, представників різних 

верств населення. 

Вс37769 

  

Налоговый кодекс для руководителя и бухгалтера : сб. законод. и 

нормат. док. по всем действующим налогам и сборам. – Х. : Изд. дом 

"Фактор", 2004. – 760 с.  
У виданні систематизовано законодавчі та нормативні документи щодо 

всіх діючих в Україні податків та зборів. Збірник побудований за видами 

окремих податків та зборів (податок на додану вартість, податок на прибуток, 

земельний податок, єдиний податок, акцизний збір, державне мито тощо). 

Включено закони України, постанови Кабінету Міністрів та міністерств 

України, накази Державної податкової адміністрації України щодо 

конкретних обов'язкових платежів. Наведені документи, що кодифіковано 

станом на 1 березня 2004 року.  

Cо25876  

 

Настільна книга працівника торговельного підприємства : зб. 

системат. законодавства / уклад. О. Вітковська. – Х. : Вид. будинок 

“Фактор”, 2006. – 448 с. 
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До збірника включено нормативно-правові документи, що регулюють 

порядок здійснення торговельної діяльності. 

 Матеріали розміщено за розділами: “Організація торговельної 

діяльності”; “Правила здійснення торговельної діяльності”; “Торгівля 

специфічними видами товарів”; “Гарантійне обслуговування, обмін та 

повернення товарів”; “Касова дисциплина та розрахунки з покупцями”; 

“Інвентаризація”; “Звітність”; “Відповідальність за порушення, допущені при 

здійсненні торговельної діяльності”. 

Документи наведено з усіма змінами та доповненнями до них станом 

на 1 грудня 2005 року. 

Со26762 

 

Науково-практичний коментар до Закону України "Про особисте 

селянське господарство" / В. В. Носік, Т. О. Коваленко, В. І. Лебідь [та 

ін.]. – К. : Кондор, 2004. – 252 с.  
15 травня 2003 року Верховна Рада України прийняла важливий для 

українського села Закон "Про особисте селянське господарство", в якому 

закріпила організаційні, правові, економічні і соціальні засади здійснення 

господарської діяльності фізичними особами, які одержали земельні ділянки 

для ведення особистого підсобного господарства, або ж ті, яким сьогодні 

виділяють у натурі (на місцевості) земельні ділянки відповідно до 

Сертифікатів на право на земельну частку (пай). Автори коментаря 

роз'яснюють юридичну суть і порядок застосування цього нормативно-

правового акта, розглядають питання щодо природи особистого селянського 

господарства, його відмінності від інших організаційно-правових форм 

діяльності селян, пояснюють положення Закону щодо сфери його дії, 

співвідношення з іншими законодавчими актами, правового регулювання 

зайнятості, соціального страхування і пенсійного забезпечення. Також 

проаналізовано норми Закону стосовно прав та обов'язків громадян, 

висвітлено питання державної підтримки особистих селянських господарств.  

У додатках подано витяги з чинних законів та нормативно-правових 

актів.  

Ва644783 

 

Нове пенсійне законодавство України / уклад. М. Бойцова. – Х. : 

Фактор, 2004. – 416 с.  
Збірник містить законодавчі та нормативні документи, що визначають 

принципи та механізм функціонування системи пенсійного страхування в 

Україні, а саме Закони України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" від 09.07.2003 р., "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р., 

"Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07. 2003 р. та Інструкцію про 

порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами 

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до 
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Пенсійного фонду України, затверджену постановою правління Пенсійного 

фонду України від 19.12. 2003 р. . 

Ва653188 

 

Новітнє земельне законодавство України. – Х. : ТОВ "Одіссей", 

2003. – 672 с.  

Видання містить законодавчі та підзаконні акти земельного 

законодавства України станом на 1 березня 2003 року. Матеріал у збірнику 

подано за ієрархічним принципом систематизації правових норм, а саме: 

новий Земельний кодекс України, найважливіші земельні закони України в 

актуалізованій редакції, укази Президента України, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, акти Держкомзему України, а 

також листи, роз'яснення, інструкції, типові договори, акти інших 

центральних органів виконавчої влади України, які мають широке практичне 

застосування. У межах кожного розділу документи розташовані за 

хронологією. 

Ва643167 

 

Новітнє земельне законодавство України : зб. нових нормат. актів / 

під заг. ред. Л. Я. Новаківського. – К., 2006. – 448 с. 

Асоціація “Земельна спілка України” продовжує видання серії 

збірників “Земельне законодавство України”. В другій книзі серії зібрано 

законодавчі акти в галузі земельних відносин, прийняті за період з 2002 по 

2006 роки, а саме: закони України, постанови Кабінету Міністрів України, 

накази Держкомзему України, міністерств аграрної політики, охорони 

навколишнього природного середовища, юстиції, документи із судової 

практики.  

Ва682111 

 

Новый юридический словарь: 6500 терминов / под ред. 

А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 2006. – 1088 с. 

Наведено визначення з різних галузей сучасного права (державного, 

адміністративного, цивільного, міжнародного, кримінального, трудового, 

фінансового, комерційного та ін.), римського права. До іншомовних термінів 

подається етимологія слів. 

Ао264690 

 

Нормативно-правові акти землекористування : довідник / уклад.: 

А. В. Бодюке, М. К. Ковальчук, О. О. Петриченко. – К. : Академвидав, 

2007. – 307 с. 

Довідник включає нормативно-правові акти фінансових відносин 

користувачів земельних ресурсів з державою. Матеріал розташовано за 

такими главами: Основні засади землекористування в Україні; Законодавчі 
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положення фіскальних зобов’язань за землекористування; Економічні 

відносини землекористувачів і держави; Виникнення та реалізація права на 

землю; Оподаткування земель; Правові засади оренди землі; Оцінка землі; 

Податкові зобов’язання, відповідальність і контроль за додержанням 

законодавства з питань земельного податку; Індексація грошової оцінки 

земель. 

Ва681844 

 

Нормативно-правові акти, наукова література, словничок 

основних термінів щодо розвитку сільських територіальних громад / Ю. 

П. Лебединський, Ю. О. Лупенко, О. М. Могильний [та ін.] ; Укр. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – К., 2003. – 70 с. – (Бібліотека 

сільського голови). 

Видання відображає літературу з питань соціального розвитку села за 

1990-2002 рр. Матеріал зібрано у трьох розділах: два перші містять 

бібліографічну інформацію, третій – довідкову. Джерела розділу 1 "Основні 

законодавчі та нормативні акти з питань розвитку сільських територіальних 

громад" подані за видами документів: закони України, постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України. У розділі 2 "Список рекомендованої наукової літератури" 

представлено 258 джерел. Але важко сказати, за якими саме критеріями 

здійснювався відбір для рекомендації даної літератури, тому що відомостей 

про це немає у видавничій анотації, а передмова відсутня. Дещо знижує 

цінність видання той факт, що бібліографічні описи в обох розділах не 

відповідають чинним стандартам. На додаток подано "Тлумачний словничок 

основних термінів".  

Ва641676 

 

Нормативно-правові акти України з питань туризму : зб. законод. 

та нормат. актів (станом на 1 черв. 2004 р.) / М. І. Камлик (упоряд.). – К. : 

Атіка, 2004. – 463 с.  

У першому розділі вміщено Закони України та урядові документи з 

питань туризму та туристичної діяльності. Другий розділ включає відомчі 

нормативно-інструкційні документи з питань туризму, туристичної 

діяльності та надання туристичних послуг. Наведено також правові 

документи, які регулюють порядок отримання закордонного паспорта в 

країні та поза її межами, порядок перетинання кордону; приведені тарифи на 

перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом, додатки до 

інструкцій та положень, а також зразки бланків. 

Ва658586 
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Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами : зб. нормат. док. з питань торгівлі : (Станом на 1 лют. 2003 р.) 

/ упоряд. М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2003. – 511 с.  
У збірнику подано закони України, укази Президента України, урядові 

та відомчі нормативно-правові документи (постанови, правила, інструкції, 

рекомендації), що регулюють діяльність підприємств та організацій 

роздрібної торгівлі різних форм власності. Представлені документи 

порушують широке коло питань, пов'язаних з постачанням та прийомом 

товарів, правилами розрахунків з покупцями та користуванням приладами 

вімірювальної техніки, захистом прав споживачів, організаційно-

управлінським забезпеченням торговельної діяльності та контролем за нею. 

Документи розподілено за чотирма розділами: законодавче регулювання 

торговельної діяльності; урядові нормативні документи з питань торгівлі; 

відомчі нормативні документи з питань торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами; cпеціальні питання торгівлі. 

 Ва641933 

 

Офіційна Україна сьогодні. – 8-е вид. – К. : К.І.С., 2005. – 705 с. 

У довіднику подано відомості про органи державного врядування – 

адреси, телефони, факси, посади та імена керівників, інтернет-ресурси понад 

1500 центральних та регіональних владних установ, понад 8 тис. посадових 

осіб. Подано відомості про Президента України, державного секретаря 

України та його заступників, Голову Верховної Ради та його заступників, 

склад комітетів і фракцій, Апарат Верховної Ради України, Прем’єр-міністра, 

віце-прем’єрів та їхні служби, керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів. 

У розділі «Центральні органи виконавчої влади» вміщено дані про агентства, 

адміністрації, державні департаменти, державні комітети, інспекції, 

інститути, комісії, комітети, компанії, концерни, корпорації, міністерства, 

палати, ради, служби, суди, фонди, центри тощо. У розділі «Регіональні та 

місцеві органи врядування» для кожної області подано відомості про голів 

обласної державної адміністрації та обласної ради, заступників, керівників 

обласних установ, районів та міст. Наприкінці довідника вміщено дати 

народження посадових осіб та іменний покажчик. Інформацію подано станом 

на квітень 2005 р. 

Ва662914 

  
Офіційні типові форми договорів / уклад.: Р. О. Стефанчук, М. О. 

Стефанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 639 с. 

Сьогодення неможливе без використання у сфері товарно-

господарського документообігу цивільно-правового договору. Він регулює 

відносини між сторонами у межах, передбачених чинним законодавством.  

Типовий договір є орієнтиром для розробника проекту договору й 

визначає наявність необхідних тих чи інших положень, законність 
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відповідних вимог, логічність побудови структурних елементів та документа 

в цілому. Збірник включає типові форми цивільно-правових договорів, які 

затверджені різними органами влади. До нього ввійшли не всі види 

договорів, а лише найбільш важливі з них. Матеріали розміщено за такими 

розділами: типові форми договорів про передачу майна у власність (купівлі-

продажу, договори поставки, міни, дарування); типові форми договорів про 

передачу майна в обмежене речове право (договір оренди, лізингу, позички, 

найму житлового приміщення тощо); типові форми договорів про виконання 

робіт (договір на експертизу, підряду); типові форми договорів про надання 

послуг (перевезення вантажів автомобільним транспортом, страхування, 

позики, кредиту і факторінгу тощо); типові форми договорів щодо спільної 

діяльності; типові форми договорів про забезпечення виконання зобов'язань. 

Вс37732  

 

Охорона інтелектуальної власності : нормат.-прав. акти / НДІ 

інтелект. власності Акад. прав. наук України. – К. : Концерн "Вид. дім", 

2004. – 1176 с.  
Наявність у державі сучасної, загальновизнаної системи охорони 

об'єктів інтелектуальної власності є необхідним елементом соціально-

економічного прогресу держави. Видання містить системно подані 

нормативно-правові акти щодо інтелектуальної власності, якими повністю 

охоплене чинне в Україні законодавство, а також представлено окремий 

розділ, в якому наведено міжнародні конвенції, угоди та договори в цій 

сфері.  

Матеріал розташований за розділами: "Нормативно-правові акти 

України у сфері інтелектуальної власності", "Нормативно-правові акти 

України у сфері захисту авторського права і суміжних прав", Нормативно-

правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

промислової власності", "Міжнародні конвенції, угоди та договори".  

Вс39334 

 

Охорона праці в запитаннях і відповідях : довідник / C. О. 

Буракова, А. М. Марущак, М. А. Тиш [та ін.] ; за ред. С. О. Буракової. – 

Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. – 188 с.  
Запитання і докладні відповіді на важливі питання охорони праці 

подано у розділах книги: Основні положення Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності"; Організація роботи з охорони праці. Психологія безпеки 

праці; Розробка інструкції з охорони праці; Розслідування нещасних 

випадків. Аналіз травматизму та захворюваності; Законодавство про працю; 

Гігієна праці і виробнича санітарія; Пожежна безпека; Електробезпека; 

Правила безпеки на автомобільному транспорті; Вибухонебезпека і 
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вибухозахист. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, 

запобігання, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій і 

катастроф; Правила безпеки систем газопостачання України; Перша медична 

допомога; Техніка безпеки в будівництві; Правила безпеки при виконанні 

небезпечних видів робіт (експлуатація ліфтів, парових та водогрійних котлів 

тощо).  

Ва645795 

 

Пенсійне забезпечення в Україні: Законодавство та судова 

практика. – К. : ЮРінкомінтер, 2003. – 448 с. – (Бюлетень законодавства 

і юридичної практики України ; № 11).  

У вступній статті заступник завідувача редакції Бюлетеня 

законодавства і юридичної практики України А. Довбня дає загальну 

характеристику сучасного стану та перспектив удосконалення законодавства 

про пенсійне забезпечення. Збірник складається з п'яти розділів. Перший 

розділ "Загальні засади організації пенсійного забезпечення" містить витяги з 

Конституції України, Кодекса законів про працю України, а також повні 

тексти Законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсії за особливі 

заслуги перед Україною", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення" тощо.  

Другий розділ "Оформлення документів для призначення пенсій" 

містить "Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення 

пенсій за відсутності трудової книжки, або відповідних записів у ній", 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України, роз'яснення 

Міністерства праці та соціальної політики України "Про право на трудову 

пенсію" та "Порядок подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне 

забезпечення" тощо.  

Третій розділ "Організація забезпечення надходження зборів на 

обов'язкове державне пенсійне страхування" містить положення "Про 

Пенсійний фонд України", "Про забезпечення виконання функцій з 

призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду", "Про організацію 

персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування". У четвертому розділі розміщено 

Постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють державні заходи з 

підвищення розмірів пенсій. П'ятий розділ висвітлює судову практику 

стосовно порушення пенсійного законодавства. Матеріал у збірнику подано 

станом на 27 серпня 2003 р.  

Ж68524 

 

Поляков Б. М. Закон Украины "О восстановлении 

платежеспособности должника или признании его банкротом" : науч.-

практ. коммент. / Б. М. Поляков. – К. : Вид. дім "Ін Юре", 2003. – 270 с.  
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Це перший в Україні коментар Закону "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнятого 

Верховною Радою України 14 травня 1992 року зі змінами та доповненнями 

станом на 10 червня 2003 року. Цей Закон встановлює умови та порядок 

платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності – боржника або 

визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного 

або часткового задоволення вимог кредиторів.  

У коментарі проаналізовано зміст та статті Закону з використанням 

теорії та судової практики. Видання містить у собі вступ, в якому коротко 

викладено теорію права неспроможності (банкрутства) та основну частину, 

що складається із 7 розділів: "Загальні положення"; "Виробництво у справах 

банкрутства"; "Ліквідаційна процедура"; "Світове погодження"; "Припинення 

виробництва у справах банкрутства"; "Особливості банкрутства окремих 

категорій суб'єктів підприємницької діяльності"; "Заключні положення". 

Наприкінці коментаря подано алфавітно-предметний покажчик.  

Ва643985 

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних 

справах, (1972-2003) / за заг. ред. В. Т. Маляренка ; упоряд.: М. П. 

Селіванов [та ін.]. – Офіц. вид. – К., 2004. – 271 с.  
У виданні зібрані постанови Пленуму з роз'ясненнями (зі змінами та 

доповненнями станом на 1 березня 2004 р.). Матеріали систематизовано за 

двома розділами: "Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України із 

загальних питань судової діяльності" та "Роз'яснення Пленуму Верховного 

Суду України у цивільних справах". Зміни та доповнення, які зберігають 

чинність, зазначені після відповідних абзаців, а анульовані наступними 

змінами, – тільки під назвою постанови.  

В окремому розділі – "Довідкові матеріали" вміщено алфавітно-

предметний та хронологічний покажчики постанов, які ввійшли до збірника.  

Ва650844 

 

Права пациента – права человека в системе здравоохранения и 

медицине : cб. междунар. док. / cост. В. В. Глуховский. – К. : Сфера, 2004. 

– 216 с.  
У виданні зібрано документи, підготовлені різними міжнародними та 

національними організаціями, а також владними та законодавчими органами 

ряду розвинутих країн. Положення цих документів охоплюють таку важливу 

сферу людської діяльності, як система охорони здоров'я та медицина. У 

зв'язку з необхідністю її вдосконалення підвищується потреба у знанні 

сучасних керівних принципів і рекомендацій, розроблених світовою 

спільнотою і представлених у багатьох маловідомих документах. Вони 

подані у збірнику у таких розділах: Права пациента; Этика и медицинская 

помощь; Принципы организации медицинской помощи; Общество и 
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здравоохранение; Врачебная деятельность; Биоэтика, генная инженерия, 

трансплантация органов; Медицина и жестокость; Медицинская 

информация; Медицина и смерть; Репродуктивные права человека.  

Вс39196 

 

Правила торгівлі та права споживачів : нормат. док. / упоряд. 

Роїна О. М. – К. : КНТ, 2007. – 439 с. 

У збірник включено закони України, інструкції, положення, правила, 

затверджені Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами, 

що визначають умови провадження торговельної діяльності, основні вимоги 

до торгівлі різними товарами та торговельного обслуговування, а також 

нормативні акти, що регулюють відносини між споживачами товарів, робіт 

та послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і 

надавачами послуг, встановлюють права споживачів, а також визначають 

механізми їх захисту. 

Ва683983 

 

Право зовнішніх зносин : зб. док. / упоряд. Ю. В. Алданов [та ін.]. – 

К. : Вид. Дім "Промені", 2003. – 784 с. – ( Міжнародне право в докумен-

тах).  
Збірник містить міжнародні документи, які регламентують діяльність і 

зв'язки України з іншими державами. Включено законодавчі акти, що містять 

конституційні засади зовнішньополітичної діяльності України, 

внутрішньодержавної організації та діяльності органів у галузі зовнішніх 

зносин, а також положення щодо зовнішньої політики, що здійснюється 

Верховною Радою України; правових засад; здійснення зовнішніх зносин 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством 

закордонних справ України, іншими міністерствами та відомствами України.  

У виданні також включено міжнародні конвенції і законодавство 

України, що визначають статус та регулюють діяльність дипломатичних 

представництв держав, консульських установ та персоналу, акти, що 

регулюють діяльність тимчасових закордонних установ зовнішніх зносин 

тощо. Тексти нормативних актів наведено станом на 1 вересня 2003 року. У 

додатку розміщено словник латинських висловів та термінів. 

Вс38404  

 

 Правова база України з питань в'їзду та виїзду громадян : зб. 

законод. та нормат. актів (станом на 31 жовт. 2002 року) / упоряд. М. І. 

Камлик. – К. : Атіка, 2003. – 223 с.  

До збірника включено нормативно-правові акти, що регулюють 

питання набуття громадянства України, статусу іноземців, міграції 

населення.  
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Документи згруповано у два розділи. Перший розділ – "Правова база з 

питань в'їзду іноземців в Україну" містить Закони України "Про державний 

кордон України", "Про правовий статус іноземців", "Про імміграцію", "Про 

громадянство України", витяги з Кримінального кодексу України, кодексу 

України "Про адміністративні правопорушення", укази та постанови 

Кабінету Міністрів, Інструкції про порядок реєстрації іноземців, розгляду 

питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без 

громадянства тощо. 

У другому розділі “Правова база з питань виїзду громадян з України” 

наведені Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України”, Укази Президента України та Постанови Кабінету 

Міністрів стосовно правил оформлення закордонних паспортів, порядку 

перетинання державного кордону, інструкції щодо оформлення візових 

документів. 

Ва645878 

 

Правова охорона культурної спадщини : зб. док. / Укр. т-во 

охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН 

України і УТОПІК. – К. : Інтерграфік, 2004. – 320 с. 

У збірнику вміщено найважливіші документи з питань культурної 

спадщини, прийняті міжнародними організаціями: ЮНЕСКО, Радою Європи, 

ICOMOS, а також вітчизняні підзаконні акти – закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, накази Держбуду і Міністерства культури та 

мистецтв України. 

Ва655876 

 

Правова охорона культурної спадщини : зб. док. / М-во культури 

та туризму України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, 

Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К. : Вид-во ХІК, 

2006. – 576 с.  

Це перше в Україні комплексне видання щодо правового регулювання 

пам’ яткоохоронної справи.  

До збірника включено закони України, укази Президента України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази центральних органів 

виконавчої влади. По можливості документи розміщено за хронологією. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.  

Усі тексти документів взяті з офіційного сайту Верховної Ради України 

– www.rada.gov.ua.  

Ва696455 
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Правознавство : слов. термінів : навч. посіб. / за ред. В. Г. 

Гончаренка ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрисконсульт, КНТ, 

2007. – 636 с. 

Проблема офіційного спілкування між громадянами, здійснення 

державою своїх функцій через чітке та змістове і процесуальне нормативне 

регулювання, розв’язання неузгоджень і конфліктів здобуває 

загальнодержавне значення, бо впливає на нормальний розвиток суспільства. 

За таких умов створення термінологічних юридичних словників є потребою 

дня. 

У пропонованому словнику подано тлумачення основної термінології 

юридичної науки, законодавства, повсякденної юридичної практики. 

Словник охоплює як традиційну правову термінологію, так і сучасні 

запозичення та утворення. 

Завершує видання надзвичайно цікавий розділ: „Латинські етико-

правові терміни і афоризми”.  

Ва685839 

 

Профспілкові організації та їх діяльність : нормат.-прав. регу-

лювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, ВД «Скіф», 2007. – 84 с. 

У збірнику наведені нормативні документи, що регулюють діяльність 

профспілкових організацій в Україні: закони, накази, а також Кодекс про 

працю України від 10 грудня 1971 р. зі змінами та доповненнями включно до 

2007 р. Статті кодексу містять посилання на нормативні документи. У 

додатку наведено необхідні форми документів. 

Ва689785 

  

Райони України : інформ. довід. / О. Михайлюта (ред.-упоряд.). – К. 

: Журналіст України, 2004. – 404 с. : фотоіл. 

Видання надає інформацію про адміністративно-територіальні райони 

нашої країни, рік утворення, територію, кількість населення, апарати 

райдержадміністрації та голів районних Рад, про основні промислові 

підриємства, комерційні структури, банківські установи, 

сільгосппідприємства та їх керівників, а також довідки про видатних 

земляків, почесних громадян, пам’ятки історії та архітектури, заклади освіти, 

культури, медицини, банківські установи. У додатку представлені фотографії 

голів райдержадміністрацій та районних Рад. 

Ва652630 

 

Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечен- 

ня : зб. офіц. док. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З. Варналія. – К., 

2004. – 521 с. – (Регіональний розвиток ; вип. 6). 

У збірнику систематизовано нормативно-правові акти, а також інші 

офіційні матеріали з питань регіонального розвитку України. У вступній 
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частині розглянуто проблеми формування та реалізації активної державної 

регіональної політики України. Також тут наведено витяг з Конституції 

України, Послання Президента України до Верховної Ради України “Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році”. “Зміцнення 

потенціалу регіонів та шляхи зменшення соціально-економічних 

диспропорцій регіонального розвитку” (тематична доповідь), “Стратегія 

економічного і соціального розвитку України на 2004–2015 рр.” Розділ XV. 

“Здійснення активної державної регіональної політики”.  

Далі документи систематизовано за розділами: “Законодавчі акти 

України”, “Укази Президента України”, “Постанови та Розпорядження 

Кабінету Міністрів України”, “Додаткові матеріали” [вміщено “Проект 

Державної стратегії регіонального розвитку України на 2004–2015 рр.”, “Про 

засади стимулювання розвитку регіонів” (проект Закону), “Про право 

комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності” 

(проект Закону)].  

Ва660281 

 

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : наук.-практ. комент. – 

2-ге вид., переробл. і доп. / З. В. Ромовська. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 

2006. – 564с.  

Сімейний кодекс України підкреслює вартість загальнолюдських 

цінностей, повагу до природних прав людини на сім’ю, на материнство та 

батьківство, повагу до права людини на любов. Кодекс піднімає планку 

моральності стосунків між подружжям, у родині між батьками і дітьми. 

Багато правознавців називають цей документ новітнім. Розробник Кодексу 

професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

заслужений юрист України Зорислава Ромовська у другому виданні Науково-

практичного Коментаря детально аналізуює норми Сімейного кодексу 

України станом на 15 травня 2006р., розповідає про своє бачення 

нормативного регулювання сімейних правовідносин в Україні, розкриває 

зміст, що закладається у цьому документі. Додається аналіз окремих 

законопроектів про внесення змін до Сімейного кодексу України. 

Ва675151 

 

Ротань В. Г. Науково-практичний коментар Законодавства 

України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. І. Сонін. – К. : Атіка, 2008. 

– 680 с. 

Принципи законодавчих актів – визначати напрями розвитку 

відповідної галузі чи інституту права встановлювати напрями для 

підзаконного правового регулювання, допомагати більш правильному 

розумінню змісту конкретних правових норм у процесі їх застосування. 

Трудове законодавство здатне вирішальною мірою сприяти побудові 

суспільства, якщо в науці і правотворчих органах вийде подолати уявлення 
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про другорядну роль права в організації суспільства та управлінні ним, а 

трудового права – в системі національного права. 

Даний коментар пояснює призначення Кодексу законів про працю 

України, Закону “Про колективні договори і угоди“, про трудовий договір, 

оплату праці, трудову дисципліну, працю жінок, індивідуальні трудові спори 

та ін. 

Стаття 98 “Оплата праці працівників установ і організацій, що 

фінансуються з бюджету” пояснює, що оплата праці працівників установ і 

організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та 

інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 

регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та 

позабюджетних доходів. 

В статті 256 йдеться про пенсійне забезпечення, де вказано, що з 1 

січня 2004 року введено в дію Закон “Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування”. В Законі “Про пенсійне забезпечення” більшість 

положень суперечать Закону, а тому застосовуватись не можуть.  

Вс45948 

 

Рудяк Ю. Коментарі до Закону України "Про податок на додану 

вартість" / Ю. Рудяк. – Х. : Вид. будинок "Фактор", 2005. – 430 с. 

Податок на додану вартість (ПДВ) сьогодні широко розповсюджений у 

світі, наявність ПДВ є неодмінною умовою для вступу до ЄС нових членів. В 

Україні ПДВ було введено з 1 січня 1992 р., Закон про ПДВ діє з 1997 р., весь 

час норми Закону змінюються. Закон визначає платників ПДВ, об’єкти, базу і 

ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних і звільнених від 

оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та 

імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, подання 

звітності та внесення податку до бюджету. Викладено повний коментар до 

всіх статей і підпунктів оновленого Закону про ПДВ, чинного на 1 серпня 

2005 р. з посиланнями на різні законодавчі та нормативні документи, 369 

назв яких подається списком наприкінці книги. 

Ва668019 

 

Cімейне законодавство України : зб. законод. та підзакон. актів 

(станом на 1 лют. 2003 року) / упоряд. М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2003. – 

512 с. 

Збірник містить низку основоположних документів, які регулюють 

сімейні правовідносини, а також питання, пов'язані з охороною і захистом 

прав неповнолітніх та молоді.  

Документи класифіковано за розділами: Конституція України, закони 

України, які регулюють сімейні відносини (включено також Сімейний кодекс 

України); укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України 

та інші документи з питань забезпечення прав сім'ї, дітей, молоді; відомчі 
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нормативні акти з питань неповнолітніх, молоді, охорони дитинства (правила 

опіки та піклування, про реєстрацію актів громадянського стану, утримання 

неповнолітніх у спеціальних освітніх закладах). Тексти документів 

наводяться повністю. 

 Ва638327 

 

Cпоживче право України = Consumer Law of Ukraine : юрид. зб. Т. 

1 / Союз споживачів; ред. кол.: Д. П. Степанюк [та ін.]. – К. : ТОВ 

“Баланс-Клуб”, 2004. – 465 с. 

В умовах розвитку ринкової економіки набуває особливого значення 

державна підтримка споживача, оскільки він є найбільш вразливою ланкою 

порівняно з іншими суб’єктами ринку. У зв’язку з цим у нашій державі за 

останні роки розроблено ряд нормативних документів стосовно питань 

захисту прав та інтересів споживачів, основні з яких і ввійшли до цього 

збірника. 

Матеріали систематизовано у 5 розділах: “Загальні положення 

споживчого законодавства України” (включено Резолюцію Генеральної 

асамблеї ООН “Керівні принципи ООН для захисту інтересів споживачів”, 

Указ Президента України “Про Програму захисту прав споживачів на 2003–

2005 роки” тощо, а також документи стосовно правового регулювання 

забезпечення якості та безпеки продукції); “Контроль за дотриманням 

споживчого законодавства”; “Відповідальність за порушення законодавства 

України про захист прав споживачів”; “Судова практика у справах із захисту 

прав споживачів” (висвітлено практичний аспект застосування споживчого 

законодавства та реалізації відповідальності за його порушення); “Зразки 

процесуальних документів” (зразок позовної заяви товариства із захисту прав 

споживачів в інтересах свого члена, заява-претензія до продавця з приводу 

усунення недоліків купленого товару та ін.). 

В347876/1 

 

Судова практика Верховного Суду України у справах про 

адміністративні правопорушення / за заг. ред. П. П. Пилипчука. – К. : 

Концерн “Вид. Дім “ІН Юре”, 2007. – 328 с. 

У збірнику вміщено роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, 

що стосуються розгляду судами загальної юрисдикції справ про 

адміністративні правопорушення, відповідні аналітичні та статистичні 

матеріали, а також висвітлюється практика Верховного Суду України за 

2001–2005 рр. з перегляду рішень у справах цієї категорії. 

Ва681521 

 

Cудова Україна сьогодні : довідник. – К. : К.І.С., 2005. – 387 с. 
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Книга містить контактні відомості (адреси, телефони) понад 900 

судових установ, а також біографічні довідки 1 200 суддів. Інформацію 

подано станом на грудень 2004 року.  

Довідник складається з таких розділів: “Конституційний Суд України”; 

“Верховний Суд України. Апеляційні суди. Місцеві загальні суди. Військові 

суди”; “Вищий адміністративний суд України. Апеляційні адміністративні 

суди. Місцеві адміністративні суди”; “Вищий господарський суд України. 

Апеляційні господарські суди. Регіональні господарські суди"; "Державна 

судова адміністрація. Територіальні управління”; “Вища рада юстиції”; “Ради 

суддів” (за областями); “Біографічні довідки”; “Дати народження посадових 

осіб” (за місяцями); “Випускники юридичних ВНЗ” (в алфавіті назв 

навчальних закладів та за роком випуску). Для зручності пошуку наприкінці 

книги додається іменний покажчик. 

 Ва660236 

 

Судові та правоохоронні органи України : зб. законод. та нормат. 

актів. – К., 2003. - 457с. 

 Збірник законодавчих та нормативних актів містить закони та витяги із 

законів, укази Президента України та інші нормативні документи, що 

визначають принципи побудови, діяльності, систему та структуру і 

компетенцію правоохоронних органів України. Видання подає матеріали, які 

регламентують діяльність Конституційного Суду, Державної судової 

адміністрації, нотаріату, Вищої ради юстиції, Міністерства юстиції, 

Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, розвідувальних органів, 

Державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, 

Державного департаменту України з питань виконання покарань. Збірник 

містить також закони України, виконання яких здійснюється на основі чіткої 

правової регламентації діяльності вищеназваних органів. А саме: про 

боротьбу з корупцією, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю, про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, та ін. У виданні подано 

документи зі змінами станом на 1 квітня 2003 року. 

 Ва641608 

 

Cудово-експертна діяльність : довід. для суддів / ред. кол.: А. П. 

Заєць [та ін.] ; М-во юстиції України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. 

: Вид. Дім "Ін Юре", 2003. – 905 с.  
У виданні зібрано повні тексти або витяги з чинних но0рмативно-

правових актів України та міжнародні договори, що регулюють судово-

експортну діяльність, подано методичні рекомендації щодо підготовки 

матеріалів при призначенні судово-бухгалтерської експертизи. Розглянуто 

питання, пов'язані з дослідженням касових операцій, нестач, лишків товарно-
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матеріальних цінностей, правильності нарахувань та виплати заробітної 

плати, розкрадань та інших зловживань у будівництві, транспорті при 

проведенні приватизації та оренди майна тощо.  

До нього також включено Реєстр атестованих судових експертів (за 

областями України містить відомості про статус, дату та срок дії свідоцтва 

про присвоєння кваліфікації, вид експертної спеціальності, юридичну адресу 

експертів) та адресні відомості про науково-дослідні інститути судових 

експертиз.  

Ва642365 

 

Сучасний нотаріат України. Вип. 1 / В. В. Болгов (авт.-упор.) ; ред. 

кол.: В. М. Черниш [та ін.]. – К. : Болгов Медіа Центр, 2005. – 512 c. 

Перший випуск видання включає історичні відомості становлення 

нотаріату України, основні засади його функціонування, зображення 

символіки Української нотаріальної палати, перелік державних та приватних 

нотаріальних контор, нотаріат України за регіонами. Подаються біографічні 

відомості нотаріусів та адреси нотаріальних контор.  

В348929 /1 

 
Терміни і поняття в законодавстві України : наук.-практ. слов.-

довід. / уклад.: О. Ф. Скакун, Д. О. Бондаренко. – Х. : Еспада, 2003. – 509 

с.  
В Україні вперше видано такий словник, що розкриває зміст термінів і 

категорій, які використовуються в чинних законодавчих актах, з урахуванням 

їх нових редакцій, внесених змін і доповнень на 1 березня 2003 року.  

Юридична термінологія подана в алфавітному порядку. Після 

роз'яснення поняття чи терміну в дужках зазначено посилання на статті 

законодавчих актів, в яких вони зустрічаються. Наприкінці книги вміщено 

алфавітний покажчик законодавчих актів, понять і термінів, що вміщені в 

словнику-довіднику. 

Ва642927 

 

Типові форми юридичних документів : договори, контракти, угоди, 

акти, позовні заяви, нормат. матеріали / упоряд. М. В. Стаматіна. – 8-е 

вид., переробл. та допов. – Х. : Арсіс, 2003. – 830 с. 

Довідник із серії "Типові форми юридичних документів" подає зразки 

юридичних документів та нормативних актів, які виконують функції 

формування правових зв'язків між окремими особами та суб'єктами і 

застосовуються для правового регулювання майнових і немайнових відносин. 

У передмові подано характеристику, визначення змісту та предмета 

договору, порядок його укладання, а також охарактеризовано заходи 

забезпечення зобов'язань.  

 Матеріал розташований за розділами: документи щодо укладання, зміни та 
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припинення договору, окремі види зобов'язань, зразки договорів, контрактів, 

приблизні зразки документів, що використовуються під час вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), форми актів приймання продукції 

(товарів), зразки позовних заяв. Розділ "Окремі види зобов'язань, зразки 

договорів, контрактів" містить документи, що стосуються купівлі-продажу 

товарів або майнового комплексу, купівлі-продажу цінних паперів, 

постачання устаткування, продовольчих або непродовольчих товарів, оренди 

майна, транспортного засобу або земельного паю, надання послуг 

електрозв'язку, кабельного телебачення або газопостачання підприємствам 

комунальної власності, капітального будівництва, будівництва та 

експлуатації автомобільної дороги, перевезення вантажів автомобільним 

транспортом, пасажирського перевезення та перевезення туристів, різних 

видів страхування, інформаційно-розрахункового обслуговування в системі 

електронних платежів Національного банку України та інших видів 

обслуговування банківської діяльності та торгівлі, надання додаткових 

освітніх послуг навчальними закладами та інших послуг освітніх закладів, 

експертизи, рекламних послуг тощо. У додатках подано указ Президента 

України, постанову Кабінету Міністрів України, НБУ та деякі інші 

документи щодо зовнішньоекономічної діяльності.  

Ва641592 

 

Томчишен С. В. Правове регулювання торговельної діяльності в 

Україні : зб. законодавства з питань здійснення торг. діяльн. / С. В. 

Томчишен. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2006. – 596 с. 

Створення законодавства у сфері торговельної діяльності обумовило 

формування, у межах господарського законодавства, спеціальної галузі 

законодавства про торговельну діяльність – торгове право. 

Збірник нормативно-правових актів інформує та забезпечує науково-

практичну діяльність суб’єктів торговельної діяльності, систематизує 

законодавство про торгівлю.  

Документи згруповано за розділами: загальні положення про 

торговельну діяльність; легалізація торговельної діяльності; правове 

регулювання розміщення та роботи торгової мережі; правове регулювання 

здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі; правове регулювання 

якості товарів та захисту прав споживачів; правила торговельного 

обслуговування та порядок торгівлі певними видами товарів; державний 

контроль та відповідальність за порушення правил здійснення торговельної 

діяльності. Матеріали подано станом на 15.06.2006 р. 

 Ва683001 

 

Фурса С. Я. Законодавство України про виконавче провадження : 

наук.-практ. комент. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. – К. : Концерн "Вид. 

Дім "Ін Юре", 2004. – 976 с.  
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Видання містить Закони України "Про державну виконавчу службу" та 

"Про виконавче провадження". У виданні враховані всі зміни, які були 

прийняті після введення Закону "Про виконавче провадження" з 1 липня 1999 

р. станом на червень 2004 р. У науково-практичному коментарі до цих 

законів подаються не лише власні концепції авторів, а й запропоновано 

позиції інших науковців. Також наведено перелік нормативних актів, з якими 

читачу доцільно ознайомитися при вирішенні тих чи інших правових 

ситуацій. Теоретичні пропозиції авторів розраховані на подальше 

вдосконалення Закону України "Про виконавче провадження".  

Ва657015 

 

Фурса С. Я. Настільна книга нотаріуса: сімейні відносини в 

нотаріальному процесі / С. Я. Фурса, Л. Ю. Драгнєвіч, Є. І. Фурса. – К. : 

Концерн "Вид. Дім "Ін Юре", 2003. – 352 с.  
Збірник є першим кроком на шляху адаптації нотаріальної практики до 

змін у сімейному законодавстві. Матеріал розміщений за розділами: основи 

сімейного законодавства, що впливають на нотаріальну діяльність, сімейні 

відносини за договірним правом, припинення сімейних відносин і вихід із 

договірних відносин, міжнародні аспекти сімейного права.  

Додатки до основного матеріалу містять законодавчі та нормативні 

документи України з цього питання: Конституція України (витяг), Сімейний 

кодекс України, Закон України "Про нотаріат" (витяг), Цивільний кодекс 

України (витяг), Цивільний процесуальний кодекс України (витяг), 

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

(витяг), Постанова Пленуму Верховного Суду "Про застосування судами 

деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України" та інші. 

 Вс38425 

 

Хавронюк М. І. Судово-практичний коментар до Кримінального 

кодексу України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 

листоп. 2005 року (відповідає офіц. тексту) / М. І. Хавронюк. – К. : 

Юрисконсульт, 2006. – 552 с. 

Видання складається і0з Загальної та Особливої частин, має передмову 

та прикінцеві й перехідні положення, які включають: перелік законів, згідно з 

якими внесені зміни до Кримінального кодексу України 2001 р.; перелік 

постанов Пленуму Верховного Суду України, прийнятих (змінених) після 

набрання чинності Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 р.; 

перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, які після 2000 р. не 

скасовані і не змінювались, хоча повинні бути скасовані або змінені у зв’язку 

з набранням чинності новим Кримінальним кодексом України; перелік 

скасованих постанов Пленуму Верховного Суду України; список скорочень. 

Ва670119 
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Библиография литературы : учеб.-справ. пособие / Нац. акад. 

внутр. дел Украины. – К. : Основа, 2003. – 588 с. 

Тематичний бібліографічний покажчик відображає літературу з 

проблем боротьби з організованою злочинністю. У вступній статті подано 

характеристику сучасної злочинності як добре організованої, ієрархічної, 

систематичної, масштабної субстанції. У розділах покажчика можна знайти 

публікації за останні десять років з таких питань, як: корупція, рекет, 

кримінально-комерційна діяльність, бандитизм, тероризм, убивства на 

замовлення, наркобізнес, незаконний обіг зброї, фальшування грошей, 

міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю тощо. 

На початку кожного розділу подано нормативно-правові матеріали. 

Ва641061 

 

Кримінальне право України : бібліографія, 1991-2002 / уклад.: М. 

В. Галабала, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк. – К. : Атіка, 2004. – 287 с.  
Бібліографічні дослідження з кримінального права не лише 

допомагають знайти потрібне джерело, а й показують стан розробки 

відповідних напрямів та наукових і практичних проблем, свідчать про 

активність окремих вчених і наукових шкіл. Це потрібно при плануванні 

наукових досліджень, виборі тем дисертацій та інших наукових розробок.  

У покажчику узагальнено і систематизовано всі кримінально-правові 

публікації, які видавалися за роки незалежності України. Відображено 

публікації з кримінального права, що вийшли в Україні з 1991 року, у тому 

числі тексти Кримінального кодексу та супутніх нормативно-правових актів, 

коментарі до Кримінального кодексу України, автореферати докторських та 

кандидатських дисертацій, підручники та інша навчально-методична 

література, монографії, а також статті з періодичних видань та тези виступів 

на конференціях.  

Проведене бібліографічне дослідження дає підстави для певних 

висновків і оцінок щодо розвитку теорії кримінального права в Україні в 

період після відновлення її державної незалежності. Так, з 1991 до 2002 рр. у 

світ вийшло понад 3 тис. публікацій, присвячених окремим проблемам теорії 

та практики кримінального права. 

Ва658426 

 

Міліція України у 1917-2002 рр. (Історія, організація та діяльність, 

дотримання законності, підготовка кадрів) : бібліогр. покажч. / уклад.: 

Михайленко П. П. [та ін.] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ 

України. – К., 2002. – 122 с. 

За роки незалежності України це перша спроба зібрати в одному 

виданні літературу про діяльність вітчизняних правоохоронних органів.  

Покажчик відбиває відкриті публікації (близько 1 200) українською та 

російською мовами, що висвітлюють організацію та діяльність міліції 



 105 

України за період Української Народної Республіки доби Центральної ради, 

Української держави доби гетьманату, Української Народної Республіки 

доби директорії, радянського періоду та незалежної України.  

Покажчик складається із шести розділів: "Історія міліції України", 

"Організація та діяльність, кадрова робота", "Служби та підрозділи", 

"Законність у діяльності міліції", "Підготовка кадрів", "Правовий та 

соціальний захист працівників міліції".  

У межах розділу літературу згруповано за видами видань: збірники 

документів і матеріалів; монографії, навчальна та практична література; 

збірники наукових праць, матеріали конференцій; статті; автореферати 

дисертацій; літературно-публіцистичні твори.  

Для зручності користування наприкінці книги вміщено покажчик імен.  

Ва641525  

 

 

ВІЙСЬКОВА НАУКА. ВІЙСЬКОВА СПРАВА 

 

Еврейская военная энциклопедия / под ред. И. М. Левитаса. – К. : 

Сталь, 2007. – 704 с. : фото. 

До Дня Перемоги в Києві вийшла друком “Еврейская военная 

энциклопедия”, присвячена службі євреїв у російській царській та радянській 

арміях. Видання містить близько 1800 біографій євреїв-військовослужбовців, 

1200 фотографій та чисельні документи, зібрані істориками-дослідниками. 

Енциклопедія надає читачам можливість оцінити внесок євреїв та ступень 

участі єврейських солдат та офіцерів у бойових діях. У додатках подані 

списки євреїв, нагороджених державними відзнаками.  

Вс43506 

 

Карпов В. В. Українська військова символіка / В. В. Карпов, Д. В. 

Табачник. – 2-ге вид., доп. й переробл. – К. : Либідь, 2006. – 264 с. : іл. 

Висвітлено систему військових символів у сучасних Збройних силах 

України. Представлено прапори всіх видів Збройних сил, державні та відомчі 

нагороди, знаки класної кваліфікації та нарукавні знаки військовослужбовців 

усіх родів військ. У книзі використано матеріали з фондів Центрального 

музею Збройних сил України. Матеріал подано українською та англійською 

мовами. Підписи під ілюстраціями наведено російською, італійською, 

іспанською, французькою, португальською, німецькою мовами. 

Со27385 

 

Литвин М. Р. Збройні сили України першої половини ХХ ст. : 

Генерали і адмірали / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип’якевича. – Л. ; Х. : Сага, 2007. – 239 с.  
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Біографічний довідник відтворює життя і військову діяльність 

генералів і адміралів українських військових формацій першої половини ХХ 

ст. – доби Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української 

Держави, Західно-Української Народної Республіки, а також Карпатської 

Січі, Української Повстанської Армії та Української Національної Армії. 

Саме цей період був періодом довготривалої напруженої боротьби за 

незалежність і соборність України, яка від початку Першої світової війни 

набула характеру збройних українських визвольних змагань. Державну 

незалежність боронили багатотисячні армії, які творились і діяли зусиллями 

досвідчених і відданих українській справі генералів та адміралів. Даний 

довідник є найповнішим у ділянці військової біографістики новітньої історії 

України. У ньому подано 544 біограми. Авторами опрацьовано і залучено 

матеріали архівів, музеїв і бібліотек Києва, Львова, Москви, Варшави і 

Праги. 

 Ва683980 

 

 

КУЛЬТУРА 

  

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. 

Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – 205 с.  

Перший в Україні словник, у якому подано 705 найуживаніших 

термінів теорії та практики міжкультурної комунікації. Наведено коротке 

тлумачення терміна, а також представлені системні зв’язки між 

термінологічними поняттями кількох напрямів сучасного гуманітарного 

знання.  

Ао265867 

 

Биобиблиографический справочник, 1995–2005 / Регион. союз 

писателей Приднепровья ; упоряд.: М. П. Данканич, Г. П. Калиниченко, 

Л. Ф. Корчма ; вступ. ст. Г. Калиниченко. – Д. : Гамалія, 2005. – 90 с.  

Довідник підготовлено у зв’язку з десятиліттям заснування Спілки, яка 

налічує 90 поетів і прозаїків. Творчі біографії членів Спілки подано станом 

на 15 вересня 2005 р. Біографічні статті, подані за алфавітом прізвищ 

письменників, включають відомості про рік та місце народження автора, 

освіту, трудову діяльність, творчий шлях, твори, які вийшли окремими 

виданнями, наявність літературознавчих праць. Невідповідність назви 

видання його змісту виявляється у відсутності пристатейної бібліографії.  

Ва671209 
 

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : 

дослідження; анот. покажч. ; публ. док. / НАН України, Держ. ком. 
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архівів України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; уклад.: Л. А. 

Дубровіна, Н. І. Малолєтова. – К., 2004. – 813 с. – Покажч.: с. 781–813.  
Видання висвітлює основні напрями нацистської політики в галузі 

культурного освоєння окупованих територій, організації збереження та 

переміщення захоплених фашистами книжкових цінностей. Проблема втрат 

бібліотечного фонду почала досліджуватися в Україні в 90-ті рр. У збірнику 

вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської 

окупації 1941-1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, 

рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в архівах 

Києва. Збірник складається з трьох частин. Перша – містить дослідження, в 

яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються наукові 

розвідки з історії бібліотек та огляди архівних фондів, що зберігаються в 

Києві і Берліні. До неї включено публікації О. С. Онищенка, Л. А. 

Дубровіної, Т. М. Себти та ін. У другій частині подано анотований покажчик 

архівних документів та структура Оперативного штабу рейхсляйтера 

Розенберга, Рейхсміністерства окупованих східних областей та 

Рейхскомісаріату України. У третій частині опубліковано документи про 

нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому. 

Допоміжний апарат включає чотири покажчики: іменний, географічний, 

бібліотек, установ. 

Вс39705 
 

Білик Б. І. Етнокультурологія : поняття і терміни : довідник / Б. I. 

Білик ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керівних кадрів 

культури і мистецтв ; відп. за вип. Г. В. Дячук ; ред. Л. В. Білоусова. – К., 

2007. – 110 с. – Бібліогр.: с. 109–110.  

Наука етнокультурологія, становлення якої припадає на кінець 80-х – 

90-ті роки ХХ ст., дає уявлення про сутність і взаємоперетини таких 

феноменів, як соціум і етнос, роль культури як стабілізатора і компоненти їх 

функціонування, про природу і перебіг національно-культурних процесів у 

етнічних вимірах. Формуванню базового категоріального апарату нової 

дисципліни, який дав би змогу адекватно відображати описувані явища, 

сприяє видання, досвід якого представлено читачеві. Його специфіка 

обумовлена перш за все відбором відповідної лексики, тлумаченням значень 

слів з точки зору етнокультурології. Словникові статті розміщено за 

алфавітом термінів, яких налічується понад 400. 

Ва685696 

 

Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии / 

Б. И. Кононенко. – М. : Вече ; АСТ, 2003. – 511 с. – Библиогр.: с. 510.  
Словник містить понад 1 300 термінів, пов'язаних з історією культури 

та суміжними дисциплінами – філософією, соціологією, політологією, 

етикою, естетикою, релігієзнавством, соціальною психологією, лінгвістикою 



 108 

та ін. Не претендуючи на повне охоплення культурологічних поглядів, автор 

викладає ідеї відомих мислителів, що мали помітний вплив на духовне життя 

суспільства, внесок яких у розробку фундаментальних проблем світової і 

вітчизняної культури є найбільш значним. Розглядаються також деякі 

теоретичні праці, публікації та вислови про культуру, її роль у духовному 

розвитку особистості та суспільства видатних російських письменників і 

поетів. Тексти деяких статей містять бібліографічні посилання. Допоміжний 

апарат: покажчик персоналій та тематичний покажчик.  
Ва646231 

 

Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / 

М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 2003. – 384 с.  
Словник містить близько 3 тис. найважливіших термінів і 

термінологічних сполучень, біографічних довідок найвидатніших діячів 

культури. Реєстр термінів і біографічних довідок словника підібрано з 

урахуванням як давніх, традиційних понять, пов'язаних з історичним 

минулим українського народу, так і нових, що увійшли в широкий обіг уже в 

роки незалежності України. 

Ва643475 

 

 

Словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура [та 

ін.] ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Г. Сковороди. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – К. : Міленіум, 2005. – 351 с. 

Видання включає близько 380 словникових статей та 450 термінів-

символів, що використовуються у філософії, релігії, міфології, живописі та в 

побутовому житті українців. Терміни в словнику розміщено за алфавітом. 

Словникові статті складаються з трьох частин: реєстрове слово або 

словосполучення; тлумачення символу; описова характеристика символу. 

Для більш повної уяви про той чи інший символ у словникових статтях 

подається історія його виникнення та функціонування від найдавніших часів 

до сьогодення. 

Ва663986 

 

 

 

НАУКА 

 

 

Висіцька Т. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліогр. довід. / Т. 

Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2005. – 616 с. : іл. 

Книга знайомить з біографіями та творчими здобутками жінок-

науковців, які працювали або працюють у різних галузях господарства та 
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наукових закладах Закарпаття, а також вихідців із Закарпаття, що працюють 

за межами цього краю. Всього представлено 175 персоналій з різних сфер 

наукової діяльності. Матеріал згруповано у розділи за галузями наук, 

всередині – за алфавітом прізвищ осіб. У статтях подано біографічні 

відомості про науковця, перелік його публікацій у хронологічному порядку, а 

також виділено окремі видання та методичні розробки.  

Наприкінці видання містить іменний покажчик. 

Ва673960 

 

Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського, 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К. : Наук. 

думка, 2003. – 360 с.  
Книга є продовженням попередньої "Історія Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, 1918-1941 рр.", опублікованої у 1998 р. У 

книзі на широкому архівному матеріалі, що досі не залучався до наукового 

обігу, висвітлено діяльність бібліотеки в роки нацистської окупації Києва 

(1941-1943 рр.), відродження її в повоєнний час, розвиток у 50-х та на 

початку 60-х рр. У додатках подаються статистичні показники основних 

видів діяльності бібліотеки в 1951-1963 рр.  

Ва642974 

 

Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2008. – 

373 с. 

 У період 1965-1991 років Бібліотека виконувала функції Центральної 

наукової бібліотеки Академії наук Української РСР. Повернення до 

виконання функцій академічної бібліотеки з метою забезпечення розвитку 

науки було викликане низкою назрілих об’єктивних причин. Політика 

централізації бібліотечної справи оголошувалася пріоритетною в колі 

галузевих питань бібліотекознавства. Загальні процеси науково-методичної 

централізації у бібліотечній справі сприяли об’єднанню в єдину мережу і на 

єдиних засадах діяльності, що дозволяло економити сили в умовах браку 

кадрів та фінансування. 

Видання містить Додатки, де приводяться основні показники діяльності 

Бібліотеки за період 1965-1991рр., список скорочень та іменний покажчик. 

Ва701428 

 

 

 

 Історія Національної академії наук України, 1918-1933 : наук.-

довід. апарат / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 

редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2002. – 448 с. 



 110 

Даний довідковий том є науково-довідковим апаратом до трьох томів 

збірників документів і матеріалів "Історія Академії наук України, 1918-1923" 

(К., 1993), "Історія Національної академії наук України, 1924-1928" (К., 

1998), "Історія Національної академії наук України, 1929-1933" (К., 1998).  

У тематичному і хронологічному планах цей том є продовженням 

вищеназваних томів. У передмові подано узагальнену характеристику складу 

документів (Архівного фонду НАН України), що відклалися в результаті 

діяльності установ Академії за 1918-1933 рр. та її провідних учених, які 

працювали в цей період. Пояснено історію формування Архівного фонду 

НАН України, причини його розпорошеності та деструктуризації, вказано на 

принципи відбору документів до трьох томів збірників.  

У книзі подано значно розширену (понад 4,5 тис. позицій) бібліографію 

наукових праць співробітників Національної академії наук України за 1918-

1933 рр. Науково-довідковий апарат включає: "Іменний покажчик (1918-

1933)", "Міжархівний покажчик документів з історії Національної академії 

наук України (1918-1933)", "Список установ та архівних фондів, з яких були 

використані документи."  

Вс37765 

 

Історія Національної академії наук України (1934-1937) : док. і 

матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 

архівознавства ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2003. – 

831 с. 

Збірник є продовженням серії видань документів і матеріалів з історії 

Національної академії наук України, що вийшли у трьох книгах: "Історія 

Академії наук України, 1918-1923" ( К., 1993), "Історія Національної академії 

наук України, 1924-1928" (К., 1998), "Історія Національної академії наук 

України, 1929-1933" (К., 1998).  

У виданні висвітлено процес організації науки державою в 1934-1937 

рр., формування концептуально нової Академії наук як наукового відомства, 

спрямування радянської науки на впровадження досліджень у народне 

господарство.  

Книга складається з двох частин: перша – "Документи і матеріали" та 

примітки до них; друга – "Додатки" і науково-довідковий апарат. 

Представлені переважно автентичні документи, копії документів у тих 

випадках, коли не вдавалося відшукати оригінали. Основний комплекс 

джерел, включених до збірника, це постанови уряду, протокольні постанови і 

рішення ЦК КП(б)У, планова та звітно-наукова документація Академії наук 

та ії окремих установ, стенограми наукових конференцій і з'їздів, листування 

урядових осіб та провідних учених, спогади, матеріали періодичної преси. 

Документи і матеріали у збірнику розташовано за хронологією.  

"Додатки" – це наукові розробки авторського колективу. Вони 

заповнюють інформаційні лакуни, пов'язані з втратою документів з різних 
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причин, особливо в період Другої світової війни. До них включено: "Регістри 

протоколів засідань Президії ВУАН-АН УРСР", "Список дійсних членів та 

членів-кореспондентів ВУАН, обраних у 1934 р.", "Список наукових 

співробітників ВУАН-АН УРСР", "Список видань та наукових праць 

співробітників ВУАН-АН УРСР", "Перелік доповідей співробітників установ 

ВУАН-АН УРСР." Збірник проілюстрований фотодокументами та 

забезпечений науковою передмовою. Науково-довідковий апарат включає 

"Іменний покажчик", "Список скорочень", "Перелік документів".  

Вс38308 

 

Історія Національної академії наук України (1938-1941) : док. і 

матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 

архівознавства ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2003. – 

920 с. 

Цим збірником завершується публікація документів передвоєнного 

періоду історії Академії наук України. Книга складається з двох частин: 

перша – "Документи і матеріали" та примітки до них; друга – "Додатки" і 

науково-довідковий апарат. Значну частину включених до збірника 

документів становлять протокольні постанови ЦК КП (б)У, постанови 

Верховної Ради УРСР, Ради Народних Комісарів УРСР та інших відомств, 

що є фактично стрижневими, оскільки ними визначалися як юридичний 

статус, так і організаційна структура, основні напрями діяльності Академії 

наук у 1938-1941 рр., тематика наукових досліджень, персональний склад 

тощо. Наукову діяльність Академії наук характеризують документи: звіти, 

доповіді, доповідні записки керівних органів Академії наук – Загальних 

зборів Президії, бюро Відділів. Вагому частину з них становлять документи 

установ Академіх наук, які характеризують основні досягнення наукових 

колективів.  

"Додатки" включають: "Регістри протоколів засідань Президії АН 

УРСР за 1938-1941 рр.", "Список дійсних членів та членів-кореспондентів 

АН УРСР, обраних у 1939 р.", "Список наукових співробітників АН УРСР 

(1938-1941)", "Список видань та наукових праць співробітників АН УРСР 

(1938-1941)", "Перелік доповідей співробітників установ АН УРСР (1938-

1941)", "Список установ, що діяли в складі ВУАН-АН УРСР у 1934-1941 рр." 

Подано аналогічний попереднім виданням "Історіі Академії наук України" 

науково-довідковий апарат. 

 Вс38308 

 

Курас І. Ф. Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній 

академії наук України: (1999-2003) : до 85-річчя Нац. акад. наук України 

/ І. Ф. Курас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Секція 

суспіл. і гуманіт. наук. НБУВ. – К., 2003. – 215 с. : табл.  
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У виданні представлено інформацію про досягнення академічних 

установ України гуманітарного профілю: проаналізовано основні напрями 

досліджень у галузі економіки, історії, філологічних наук тощо. Наведено 

відомості про впровадження результатів досліджень у практику державного і 

громадського життя, освітню, культурну та інформаційну сфери, про 

видавничу, науково-координаційну та організаційну діяльність академічних 

установ, міжнародне співробітництво. Окреслено перспективи подальших 

досліджень. У додатках міститься інформація про установи та підрозділи 

Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, основні конференції, 

праці її вчених тощо.  

Ва642482 

 

Международная ассоциация академий наук. 10 лет спустя: 

(Хроника. Размышления.) / Междунар. ассоц. акад. наук НАН Украины ; 

А. П. Шпак (общ. ред.). – К. : Наук. думка, 2003. – 502 с.  
Видання присвячене 10-річчю Міжнародної асоціації академій наук 

(МААН) – неурядової самоврядної організації, яка об'єднує національні 

академії наук усіх країн СНД і В'єтнаму, а також низку відомих у світі 

організацій, що відіграють важливу роль у розвитку і підтримці 

фундаментальних досліджень. Включено статті президента МААН, 

президентів академій наук і керівників організацій, які входять до МААН. 

Висвітлено стан та перспективи розвитку в країнах СНД фундаментальної 

науки, технологій, освіти та міжнародного наукового співробітництва.  

У додатках містяться документи: Угода про створення Міжнародної 

асоціації академій наук; Положення про Міжнародну асоціацію академій 

наук; Указ Президента України "Про Міжнародну асоціацію академій наук"; 

Угода про створення загального науково-технічного простору держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав (виписка); Концепція 

економічного інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав 

(виписка); доповідь і проект рішення Комітету з міжнародних неурядових 

організацій (166-а сесія виконавчої ради ЮНЕСКО); лист Генерального 

директора ЮНЕСКО К. Мацуури президенту МААН Б. Патону від 2 травня 

2003 р.; короткі відомості про членів ради Міжнародної асоціації академій 

наук і керівників організацій-асоційованих членів МААН.  

Вс38781 

 

Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.) : у 2 т. / НАН 

України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. М. 

М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Л., 2003.  

Т. 1: Наукова діяльність: Покажч. вид. – 332 с.  

Т. 2: Постаті: Біобібліогр. покажч. – 676 с. 

Покажчик підготовлено до 10-річчя Науково-дослідного центру (НДЦ) 

періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.  
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У першому томі покажчика вміщено бібліографічні описи наукових 

праць, виданих НДЦ періодики впродовж 1993-2003 рр. Усі видання 

подаються за хронологією, а в межах років – за алфавітом, у кінці тому – 

іменний покажчик. До окремих видань подаються анотації і (за наявності 

таких) рецензії. У другому томі вміщено автобіографії та бібліографію 

наукових праць співробітників НДЦ періодики та найактивніших авторів, які 

співпрацювали з Центром упродовж 1993-2003 рр. Покажчик складається з 

двох розділів. У першому розділі подано біобібліографічні дані про 

співробітників НДЦ періодики, а в другому – про найактивніших авторів 

НДЦ періодики.  

У передмові, в якій відображено історію створення центру, 

проаналізовано творчі здобутки колективу, окреслено плани на майбутнє.  

В347246/ 1-2 

  

Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії 

наук України, 1999-2003 : до 85-річчя Нац. акад. наук України / І. Ф. 

Курас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Секція 

суспіл. і гуманіт. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 

2003. – 208 с.  
Книга є грунтовним звітом про наукову та науково-організаційну 

діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України протягом 

1999-2003 років. Узагальнено наукові здобутки академічних установ 

соціогуманітарного профілю, їх внесок у наукове обгрунтування шляхів 

подальшої розбудови української державності, здійснення суспільно-

політичних, соціально-економічних та культурних перетворень.  

Подано додатки: Установи та наукові підрозділи Секції суспільних і 

гуманітарних наук України, створені або реорганізовані протягом 1999-2003 

років; тематика наукових досліджень установ Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України; перелік найважливіших з'їздів та 

конференцій, організаторами та співорганізаторами яких були установи 

Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України; вчені установ Секції, 

удостоєні державних нагород (1999-2003), почесного звання "Заслужений 

діяч науки і техніки України" (1999-2002), премій НАН України імені 

видатних вчених України (1999-2003); праці вчених установ Секції, удостоєні 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1999-2002), Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1999-2002); вчені, обрані у 1999-2003 рр. 

дійсними членами, членами-кореспондентами НАН України та іноземними 

членами НАН України; склад наукових працівників Секції; випуск 

установами Секції друкованої продукції в 1999-2003 рр. 

Ва642482 
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Шевченківські лауреати, 1962–2007 : енцикл. довід. / авт.-упоряд. 

М. Г. Лабінський ; вступ. сл.: І. М. Дзюби, Р. М. Лубківського. – 2-ге 

вид., змін. і допов. – К. : Криниця, 2007. – 765 c. : фотоіл.  

У довіднику подано короткі біографічні відомості про лауреатів 

Національної премії ім. Тараса Шевченка, яких 566 персоналій та вісім 

колективів. Зазначено фах, навчальний заклад, у якому діяч здобув освіту, 

подано перелік основних місць творчої діяльності, а також мистецькі та 

літературні твори, зазначено провідні ролі в театрі й кіно, архітектурні 

споруди. Статті про колективних лауреатів (архітекторів, науковців, 

театральних і кінодіячів) окреслюють творчий внесок кожного зі співавторів. 

У матеріалах про хори та капели висвітлено історію створення та творчу 

діяльність цих колективів. Наведено почесні звання, яких удостоєні митці. До 

багатьох статей додається бібліографія про творчість. Книгу проілюстровано 

фотопортретами Шевченківських лауреатів. У кінці книги представлено ряд 

законодавчих документів щодо діяльності Комітету з Національної премії ім. 

Тараса Шевченка.  

Ао266105 

 

Бодак О. П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : 

каталог / О. П. Бодак ; НБУВ, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна 

(відп. ред.), Л. М. Яременко, Н. Зубкова [та ін.]. – К., 2007. – 409 с. – 

Покажч.: с. 384–405. 

Каталог присвячений архівній спадщині відомого українського 

історика, культуролога, філософа, громадського діяча, одного з 

найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої 

половини ХХ ст. Михайла Брайчевського, яка зберігається в Інституті 

рукопису НБУВ. Відкривається видання статтею „Документальна спадщина 

Михайла Брайчевського як джерело з історії української науки та культури”. 

Структура видання обумовлена видовим складом документів архіву, 

укладених згідно з основними принципами систематизації матеріалів 

особових архівних фондів: біографічні матеріали; наукові та творчі 

матеріали, підготовчі матеріали до наукових праць; рецензії; матеріали 

громадської та службової діяльності; матеріали археологічної діяльності; 

листування, фотодокументи тощо. Переважна більшість документів фонду 

М. Ю. Брайчевського залучається до наукового обігу вперше. Допоміжні 

покажчики: іменний, географічний, установ та організацій.  

Ва685470 

 

Науковий доробок учених Науково-дослідного інституту 

українознавства : бібліогр. покажч. пр., 2000–2006р. : до 15-річчя від дня 

заснування Ін-ту українознав. / М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т 
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українознав. ; упоряд. О. Б. Ярошинський. – К., 2007. – 191 с. – Покажч.: 

с. 184–190.  

Покажчик відображає понад дві тисячі публікацій, підготовлених 

співробітниками та аспірантами НДІУ, у яких фахово вивчається увесь 

спектр проблем, пов’язаних з дослідженням України, українців, світового 

українства. Матеріал зібрано у двох основних розділах: Окремі видання 

(монографії, навчальна література, довідкові видання, хрестоматії, брошури, 

журнали, збірники наукових праць, матеріали конференцій, автореферати 

дисертацій); Статті (журнальні статті, статті у збірниках наукових праць, 

статті у матеріалах конференцій, газетні статті, статті в інших публікаціях). 

Допоміжні покажчики: іменний, персоналій, географічний. 

Ва 679795 

 

Смолій В. А. Микола Костомаров : Віхи життя і творчості : енцикл. 

довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за заг. ред. В. А. Смолія. – 

К. : Вища шк., 2005. – 543 с. 

 У довіднику висвітлюється життєвий шлях та різнобічна діяльність 

видатного українського вченого, історика, письменника й громадсько-

політичного діяча ХIX століття. Надається інформація про його твори, 

періодичні видання, з якими він співпрацював, вищі навчальні заклади, 

установи та дослідницькі товариства, населенні пункти, місцевості й регіони, 

з якими пов’язані його життя та діяльність. Також подано відомості про 

вчених-дослідників життя та творчої спадщини М. Костомарова.  

Статті у виданні розташовано за абеткою термінів, понять, 

найменувань, назв творів тощо ( всього понад 1000 статей) та 

супроводжуються бібліографією (за хронологією).  

Ва672508 

 

 

ОСВІТА 

 

Болонський процес : док. і матеріали / Терноп. нац. екон. ун-т ; за 

ред. С. І. Юрія ; уклад.: Б. Л. Луців, О. В. Кустовська, О. М. Гирила. – Т. 

: Екон. думка, 2006. – 136 с. 

Тематичний збірник містить документи і матеріали у сфері формування 

загальноєвропейського освітнього простору, а саме: Сорбонську декларацію 

(25 травня 1998 р., м. Париж), Болонську конвенцію, спільну заяву міністрів 

освіти країн Європи (18–19 червня 1999 р., м. Болонья), конвенцію 

європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій (29–30 

березня 2001 р., м. Саламанка) та ін. Видання подає нормативні документи, 

розроблені Міністерством освіти і науки України щодо впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації з метою модернізації вищої 
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освіти відповідно до положень Болонської декларації, а також рішення вченої 

ради, накази ректора, інші матеріали, які регламентують впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

Тернопільському національному економічному університеті.  

Ва680890  

 

Видные ученые Одессы : Доктора наук и профессора / Упр. 

образования и науки Одес. обл. гос. администрации [и др.] ; авт.-сост. О. 

Ю. Саясов ; ред. совет: В. Н. Рыбин (секретарь) [и др.]. – Одесса, 2005. – 

351 с.  

Видання знайомить читачів з представниками ряду наукових шкіл 

Одеси, вченими, які працюють у вузах, наукових установах, 

конструкторських бюро та підприємствах міста. Довідник складається з 

біографічних статей, поданих за алфавітом прізвищ осіб. Істотно доповнено 

інформацію, вміщену у виданих Південним науковим центром НАН України 

1995 р. “Очерках развития науки в Одессе”. У невеличкому історичному 

додатку подано стислі відомості про тих діячів у галузі медико-біологічних 

наук, математики, астрономії, хімії, технічних наук, історії, психології тощо, 

від славних імен яких ведуть свій початок багато наукових шкіл, що 

працюють сьогодні не тільки в Одесі, але й у ряді міст світу.  

В348941 

 

Герої – освітяни і науковці України / М-во освіти і науки України 

[та ін.] ; упоряд.: О. А. Сай, М. Д. Ярмаченко, Д. І. Дейкун [та ін.] ; ред. 

рада: С. М. Ніколаєнко (голова) [та ін.] ; вступ. сл. В. М. Литвина ; 

передм. О. А. Сай. – К. : Генеза, 2005. – 430 с.  

Книга є меморіальним виданням про наших славних співвітчизників, 

чиї ратні і трудові подвиги були удостоєні найвищих державних відзнак: 

Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної праці, Герой України. 

Подібне видання здійснене вперше за 60 років після історичної перемоги у 

Великій Вітчизняній війні. На початку довідника вміщено Закон України 

“Про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” та 

історичну довідку про присвоєння почесних звань “Героя” в СРСР та 

Україні. Біографічні статті систематизовано за областями, а всередині – за 

алфавітом прізвищ героїв – уродженців даної області. Окремо виділені 

Автономна Республіка Крим та місто Київ.  

Вс41724 

 

Освіта в Україні = Education in Ukraine. Кн. 1 / В. В. Болгов (авт.-

упоряд.). – К. : Новий світ, 2005. – 128 с. 

У виданні відображено сучасний стан та напрями розвитку 

національної освіти, а також висвітлено діяльність вищих навчальних 
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закладів країни. На початку книги вміщено коротку оглядову статтю про 

досягнення у реформуванні системи вищої освіти в Україні за останні роки.  

Загальну частину книги становить інформація про найбільш 

прогресивні навчальні заклади країни та їх ректорів (відомості розміщено за 

розділами: Університети; Академії; Інститути, коледжі, технікуми, училища; 

Духовні навчальні заклади). Та ж сама інформація надається в окремому 

розділі англійською мовою.  

В Інформаційно-довідковому розділі наведено тексти деяких 

нормативних документів: “Положення про почесні звання України” та “Опис 

нагрудного знака до почесного звання України”. Наприкінці книги додаються 

іменний та предметний покажчики. 

 С10503/1  

 

Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. 

Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський ; М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х : НТУ "ХПІ", 2004. – 

111 с.  
Плановане в 2005 році приєднання України до Болонського процесу 

вимагає докладного ознайомлення з нормативною базою останнього та, 

відповідно, узгодження з нею вітчизняного законодавства. У виданні 

викладено історію створення "європейського простору вищої освіти", 

охарактеризовано його положення та ідеї. Опубліковано тексти основних 

документів Болонського процесу (Велику Хартію Університетів 1988 р., 

Лісабонську Конвенцію 1997 р., Сорбонську Декларацію 1998 р., Болонську 

Декларацію 1999 р. тощо) англійською мовою та переклад українською, 

запропонований укладачами. Вказано джерела інформації – адреси офіційних 

сайтів.  

У збірнику також подано відомості про "навчання впродовж життя", 

ідею якого офіційно сформульовано ЮНЕСКО у 1972 році як зрушення від 

перспективи "освіти як викладання" до перспективи "освіти як навчання". В 

Україні поширення практики "навчання впродовж життя" дасть можливість її 

громадянам адаптуватися до змін в економіці та суспільстві. Наведено адреси 

офіційних сайтів, на яких можна ознайомитися з документами з цієї 

проблеми. 

Ва647963 

 

„Вища освіта України” : покажч. публ., (2001–2005 рр.) / Ін-т вищ. 

освіти АПН України ; уклад.: А. В. Морозова, А. Д. Онкович. – К., 2006. – 

116 с. 

Бібліографічний покажчик випущено до 5-ї річниці існування 

Інституту вищої освіти України, що видає свій часопис – „Вища освіта 

України”. У передмові подається характеристика цього журналу, 

висвітлюються основні рубрики та напрями його публікацій. Далі наведено 
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склад редколегії журналу. Розділ „Статистична характеристика” вміщує дані 

про якісний склад автури, перші двадцять персоналій за рівнем публікаційної 

активності, кількість публікацій за рубриками. У Розділі „Покажчик 

публікацій часопису „Вища освіта Україна”, 2001–2005” інформація 

розподілена за рубриками, за роками, а також надається алфавітний 

покажчик автури часопису. Наприкінці книги подано зміст додатків до 

часопису „Вища освіта України” та список публікацій про часопис. 

Ва675896 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди: наукові здобутки і перспективи розвитку, 

1986–2006 : біобібліогр. довід. / М-во освіти і науки України, Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; уклад.: В. П. Коцур, 

Н. І. Коцур, В. А. Вергунов. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 415 с. –

 До 20-річчя створення Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. 

Григорія Сковороди. 

Університет у Переяславі, синтезувавши освітню спадщину і традиції 

духовної школи (1702 р.), Переяславського колегіуму (1738 р.), духовного 

училища (1817 р.), педагогічного училища (1943 р.), став складовою 

сучасного відродження української нації. Книга є першою спробою 

висвітлення історії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди в особах учених, педагогів, 

талановитих організаторів освіти і науки ХХ–ХХІ ст. Відкривається видання 

текстом гімну університету. У першому розділі стисло викладено 

двадцятилітню історію університету. Основну частину видання складає 

другий розділ, у якому за алфавітом прізвищ осіб професорсько-

викладацького складу подано біографічні відомості стосовно їх професійної 

діяльності, перелік праць, літературу про них. У додатках кольорові фото, 

плани науково-дослідних робіт, статистичні дані.  

Со27536  
 

Праці викладачів та професорів Національного університету 

“Києво-Могилянська академія”, 1992–2002 рр. : бібліогр. покажч. / 

уклад.: Н. Казакова [та ін.]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська 

академія”, 2005. – 523 с. 

Підготовка і видання бібліографічного покажчика друкованих праць 

професорів, наукових співробітників та викладачів Національного 

університету “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) за 1992–2002 роки є 

значною подією в житті університету. Видання підсумовує працю 

численного професорсько-викладацького колективу Університету за 10 років 

з часу відродження Києво-Могилянської академії. Бібліографічний покажчик 

відкриває можливість доступного і якнайповнішого ознайомлення із 

здобутками університету в різноманітних напрямах його діяльності. 
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Укладачі покажчика максимально зібрали і систематизували в 

хронологічному і тематико-структурному аспектах наукові публікації 

співробітників кафедр і наукових центрів НаУКМА. Покажчик містить 

відомості про щорічні наукові конференції, наукові збірники кафедр і 

наукових центрів та їх зміст. 

До покажчика увійшли, як праці штатних працівників університету, так 

і тих, які працювали за сумісництвом.  

Додатки видання вміщують: праці співробітників, видання 

Видавничого дому “КМ Академія”, видання науково-видавничого об’єднання 

“Дух і Літера”, періодичні видання НаУКМА. Для зручності користування є 

іменний покажчик. 

Ва669824 
 

Григорій Сковорода (1722-1794) : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. 

Шкира, А. Яковенко, І. Корж [та ін.] ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 166 с. 

Покажчик подає матеріал про життя та діяльність великого 

українського філософа, просвітителя, письменника та педагога Г. С. 

Сковороди. Актуальність його ідей, пов’язаних з методами навчання, 

висвітлено у статті ректора Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету ім. Г. Сковороди В. П. Коцура. Видання вміщує 

статтю В. В. Нікітіної про Переяславщину в житті великого українського 

діяча, короткий літопис життя і творчості, висловлювання та міркування Г. 

Сковороди. Бібліографія розподіляється за розділами: літературно-

педагогічна спадщина Г. Сковороди, матеріали про життя та діяльність Г. 

Сковороди (за тематичними підрозділами: історія, педагогіка, 

літературознавство тощо), а також бібліографічні матеріали. Для зручності 

користування видання містить іменний покажчик.  

Ва671840 

 

 В. О. Сухомлинський : біобібліографія, 2001 – 2008 рр. / упоряд. 

Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; Акад. пед. наук 

України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. , 

2008. – 196 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 3).  

Покажчик є продовженням попереднього видання “В.О. 

Сухомлинський. Біобібліографія : 1987–2000 рр.” у серії “Видатні педагоги 

світу”, започаткований ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського в 2001 році. 

Мета даного покажчика: здійснення якомога цілісного зібрання праць 

В.О. Сухомлинського, задоволення інформаційних потреб науковців, 

аспірантів, педагогів, бібліотечних працівників, які вивчають творчу 

спадщину В.О. Сухомлинського. 

До біобібліографічного покажчика увійшли праці В.О. 

Сухомлинського, документи про життя та діяльність педагога як 
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надруковані, так і на електронних носіях. Видання містить 1710 описів 

документів.  

Ва701769 

 

ПРЕСА 

 

Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990–2000 рр.) / 

НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: Ю. О. 

Романишин, О. В. Палюх, Л. Т. Левицька [та ін.]. – Л., 2004. – 191с.  

У виданні зібрано відомості про газети, що зберігаються у фондах 

трьох найбільших бібліотек Львова: Львівської наукової бібліотеки ім. В. 

Стефаника НАН України, Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету ім. І. Франка та Львівської державної обласної універсальної 

наукової бібліотеки. Бібліографічний опис містить такі відомості: назва 

газети, підзаголовок, місце видання, дата виходу газети, місце збереження, 

наявні роки, шифр видання. Загальна кількість опрацьованих видань 

становить 920 назв. Покажчик складається з чотирьох розділів: “Газети 

українською мовою, видані в Україні”, “Зарубіжні україномовні газети”, 

“Іншомовні газети, видані в Україні”, а також “Зарубіжні іншомовні газети”. 

Для зручності користування додаються алфавітний покажчик назв газет і 

географічний покажчик міст. 

Ва663015 

 

"Газети України" : довідник / ред.-упоряд. Ю. М. Михайліченко ; 

ПП "Центра-Інвест"; Нац. спілка журналістів України. – К. : ТОВ 

УВПК "ЕксОб", 2005. – 184 с. – (Газети України, 2005).  
Довідник містить детальну інформацію про понад 500 газет: назва, 

місце видання, електронна адреса, сторінка в Інтернеті, телефони приймальні 

та рекламного відділу, П.І.Б. головного редактора, поштова адреса, формат, 

обсяг, періодичність, наклад, сфера розповсюдження, вид видання за 

призначенням, засновники. Подано також телефони ще тисячі видань, від 

яких не надійшло повної інформації. Матеріал розташовано за регіонами 

України. Інформація про регіон містить карту з виділенням географічного 

розташування області, контактні телефони голови регіональної організації 

НСЖУ та назву вищого навчального закладу, який готує журналістські 

кадри.  

Включено також інформацію про окремі міста та райони: телефон 

міської довідкової служби, день міста/селища, територія, чисельність 

населення. 

Ва660725  

 

Газети України, 2007 : довідник / ред.-упоряд. Ю. М. Михай-

личенко. – К. : ЕксОб, 2007. – 216 с.  
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Довідник містить найнеобхіднішу контактну інформацію (назва, 

населений пункт, телефон) про газетні видання всіх регіонів України (понад 

2,2 тис. газет). Більш детальні дані подано про майже п’ятсот газет (e-mail, 

сайт в Інтернеті, П. І. Б. керівника, адреса, формат видання, обсяг, 

періодичність, наклад, сфера розповсюдження, вид видання за цільовим 

призначенням, засновник видання). Відомості про газети систематизовано за 

областями України, у межах області – за алфавітом назв видань.  

Ва683314 

 

Ковальчук Г. І. Книжкові пам`ятки (рідкісні та цінні книжки) у 

бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. кн. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с. – Бібліогр.: 

с. 444–540.  
Монографія присвячена стародрукам та рідкісним виданням, що 

зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. 

Бібліотечні фонди є базою для вивчення світової історії книги та книжкової 

справи, літератури та мистецтва, історії науки та техніки, підготовки 

фундаментальних видань з цих питань. Книжкові пам`ятки – це джерела для 

вивчення розвитку науки, культури, політичних рухів. Стародруки та рідкісні 

видання – це джерело з історії нашого народу, його культури та освіти, їх 

вивчення сприяє поверненню історичної пам`яті.  

Монографія складається з чотирьох розділів. В розділі "Книжкові 

пам`ятки в сучасному світі: основні завдання їх збереження, обліку 

дослідження" приділяється увага проблемам створення Державного реєстру 

книжкових пам`яток України як складової частини Державного реєстру 

національного культурного надбання.  

Розділ "Розвиток понять "рідкісна" та "цінна книга" та їх 

трансформація в бібліотечній справі" трактує ідею виділення рідкісних 

книжок і створення відповідних відділів у великих бібліотеках. Поняття про 

мистецтво книги та книжкову культуру в аспекті формування колекцій 

рідкісних видань висвітлюється в розділі "Книгознавство в контексті роботи 

з бібліотечними фондами книжкових пам`яток". У розділі "Книгознавча 

діяльність у бібліотечній справі – специфіка роботи у відділах стародруків та 

рідкісних видань" розглядається важливе питання збереження стародруків і 

рідкісних видань. Видання включає широкий список літератури з обраної 

теми; тлумачний словник історико-книгознавчих та бібліотекознавчих 

термінів; паспорт колекції інкунабулів. 

Ва654404  

 

Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької 

окупації (1939–1944 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. : у 2 т. / К. Курилишин ; 

НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від. україніки. Від-ня 

“НДЦ періодики”. – Л., 2007. 
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Т. 1: А – М. – 640 с. 

Т. 2: Н – Я. – 592 с. 

Досліджено українську легальну пресу періоду німецької окупації 

(1939–1944 рр.) як цілісне і самостійне явище, вивчено її вплив на 

формування національної самосвідомості, суспільне й економічне життя 

українців на окупованих територіях (Генеральна Губернія, Закарпаття, 

Райхскомісаріат Україна, Трансністрія). Розглянуто специфіку розвитку та 

функціонування преси, історіографію, джерельну базу досліждення. Видання 

містить покажчики: іменний, редакторів і видавців, хронологічний та місць 

видань. 

В350146 

 

Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. – Т. 1. 

Всесвітній відеоаудіолітопис : навч. посіб. / І. Г. Мащенко. – К. : КиМУ, 

2006. – 446 с. 

У виданні подано в хронологічній послідовності історію електронних 

мас-медіа, що свого роду є систематизацією становлення та розвитку 

українського та світового радіо і телебачення через дати, події, факти, 

коментарі, персоналії, цифри. Стисло розповідається про пам’ятні сторінки 

нашої історії, які знайшли відтворення в радіопередачах і телепрограмах. 

Значне місце відведено датам виникнення популярних свого часу чи в наші 

дні як українських передач, так і передач Центрального телебачення і 

Всесоюзного радіо колишнього СРСР. 

Матеріал розташовано за розділами: Науково-технічні передумови 

появи радіо і телебачення (XIX століття); Від “іскрового” передавача – до 

голосу в ефірі (1895–1920 рр.); Розквіт радіомовлення і зародження 

телебачення (1921–1938 рр.); Радіовідлуння Другої світової війни (1939–1945 

рр.); До всепланетарних обширів (1946–1990 рр.); Ефір на рубежі віків (з 

1991р. і до тепер).  

В349269/1 
 

Національна спілка журналістів України : практ. довід. – К. : 

НСЖУ, 2004. – 80 с.  
Довідник містить витяги з основних нормативно-правових документів, 

а саме: Законів України, Цивільного та Кримінального кодексів України, 

Указів Президента України, Постанов та Декретів Кабінету Міністрів 

України, що регулюють діяльність журналістів. Також вміщені Статут 

Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Кодекс професійної етики 

українського журналіста, положення про премії та творчі конкурси. Надано 

інформацію про проекти та нагороди НСЖУ, картку професійного 

журналіста, а також біографічні довідки з телефонами, факсами та 

поштовими адресами керівництва регіональних організацій, членів правління 
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та секретарів НСЖУ, членів Ревізійної комісії НСЖУ, а також контактні 

телефони працівників апарату НСЖУ. 

Ва655840  

 

Омельяненко Ю. І. Телекомунікації України. Події. Дати. Імена / 

Ю. І. Омельяненко. – К. : Раритет, 2003. – 112 с. 

Довідник містить інформацію про розвиток телекомунікаційної 

системи України за 150 років. Усі визначні події, з 1855 до 2001 року, 

подаються в хронологічному порядку, що дає змогу прослідкувати історію 

розвитку системи електрозв'язку України. В окремому розділі 

характеризується стан і розвиток телекомунікацій за часи незалежності та 

технічна база сучасного телерадіомовлення, висвітлюються пріоритети 

розвитку місцевих телефонних мереж та мобільного стільникового зв'язку, 

розвиток Інтернету та інформаційних технологій. У довіднику подано також 

відомості про видатних вчених, фахівців та організаторів телекомунікацій в 

Україні.  

Ва640411 

 

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / 

М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с. – (Бібліотека 

видавця, редактора, автора). 

Матеріали зібрано у трьох розділах. Розділ “Організація видавничої 

справи” містить літературу щодо організації сучасної видавничої системи в 

Україні та світі, її тенденцій та проблем. 

Розділ “Редакторська підготовка видань” містить матеріали, пов’язані з 

проблематикою творчих та технічних аспектів роботи редактора-видавця. 

 Розділ “Маркетинг і промоція” присвячено процесам підготовки і 

випуску готової видавничої продукції та просуванню її на ринок, 

взаємозв’язку між іншими професіями видавничо-поліграфічного комплексу. 

Значний за обсягом та тематикою матеріал зібрано у додатках. Для зручності 

користування посібник містить предметний покажчик. 

Ва672512/7 

 

Яцимірська М. Г. Сучасний медіатекст : словник-довідник. – Л. : 

ПАІС, 2005. – 128 с.  

Словник-довідник містить близько 1000 слів, понять, термінів та 

термінологічних словосполучень з лінгвістики медіатексту, психолінгвістики 

та культури української мови. Зі статей можна довідатись про нові напрями 

та тенденції розвитку сучасних лінгвістичних досліджень, які сформувалися 

на початку XXI століття на перетині мово-знавства з іншими науками. 

Довідник містить алфавітний покажчик та список використаних джерел.  

Ва668015 
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Засоби масової інформації зарубіжних країн : ретросп. бібліогр. 

покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: О. К. 

Мелещенко, Б. І. Черняков. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2004. – 253 с. 

Покажчик вміщує джерела, які дають уяву про історію та основні 

напрями розвитку засобів масової інформації зарубіжних країн Азії, 

Америки, Африки, Австралії та Океанії, Європи (крім країн СНД). 

Бібліографічні записи систематизовано за географічним принципом. У межах 

кожного розділу – за хронологією. Видання подає монографії, брошури, 

дисертації, автореферати дисертацій, статті з енциклопедій, публікації зі 

збірників, журналів, газет тощо за 1858–2002 рр. болгарською, російською та 

українською мовами. Для зручності користування подано допоміжні 

покажчики: іменний та засобів масової інформації. 

Ва674246 

 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

Новий довідник: Українська мова. Українська література. – 2-ге 

вид. – К. : Вид. фірма “Казка”, 2006. – 864 с. 

Видання подає найважливіші відомості про українську мову та 

літературу. Спосіб подання тексту, наочні приклади, а також оригінальна 

багаторівнева структура довідника допоможуть ґрунтовно і швидко 

опанувати матеріал, який систематизовано за двома розділами: “Українська 

мова” та “Українська література”. Кожний з розділів розподіляється на певні 

підрозділи, які зі свого боку складаються з ще вужчих понять тощо. Розділ 

“Українська мова” містить такі підрозділи: “Фонетика. Графіка. Орфоепія”, 

“Орфографія”, “Лексикологія”, “Морфеміка. Словотвір”, “Граматика: 

морфологія, синтаксис”, “Синтаксис. Пунктуація”, “Стилістика”. Розділ 

“Українська література” – “Усна народна творчість”, “Прадавня література 

(ХІ–ХІІІ ст.), “Давня література (ХІІІ–ХVІІІ ст.)”, “Нова література (поч. 

ХІХ-до наших днів), “Літературний процес 70–90-х рр. ХІХ ст.”, 

“Літературний процес першого десятиліття ХХ ст.”, “Літературний процес 

першої половини ХХ ст.”, “Літературний процес другої половини ХХ ст.”, 

“Літературознавство”. Допоможуть у користуванні довідником вступна 

стаття від редакторів, детальний зміст, а також іменний покажчик, покажчик 

аналізованих творів та покажчик літературознавчих термінів. До кожного 

розділу подано список літератури.  

Ва675872 

 
Пащук І. Г. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. 

Г. Пащук. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 212 с. : іл. 

Перше енциклопедичне видання в Рівненській області охоплює 

літературно-краєзнавчі сторінки історії Рівненщини від давнини до 
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сьогодення і є результатом 30-річної праці автора. Енциклопедія містить 

біографії українських і зарубіжних письменників і поетів, драматургів й 

перекладачів, вучених, краєзнавців, освітніх, культурних та церковних діячів, 

життя або творчість яких пов’язані з Рівненським краєм. Окремі статті 

подають відомості про події літературного життя, книжкові й періодичні 

видання, літературні об’єднання і гуртки, увіковічнення пам’яті видатних 

діячів тощо. Матеріал доповнено бібліографічними джерелами, поданими в 

кінці окремих статей. 

Ва669670 

 

Сучасний словник іншомовних слів : Близько 20 тисяч слів і 

словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; 

відп. ред. Г. П. Півторак ; уклад. О. І. Скопненко. – К. : Довіра, 2006. – 

790с. – (Словники України). – Бібліогр.: с. 786–788.  

У словнику подано запозичену лексику, що частково засвоєна 

українською мовою. Завдання словника – подати коротке тлумачення слів 

чужемовного походження, які часто вживаються в електронних ЗМІ, 

трапляються у газетних та журнальних текстах, у художньому, 

публіцистичному, науковому, офіційно-діловому стилях сучасної української 

літературної мови. Словник вміщує слова та словосполучення, що були 

запозичені у різний час українською мовою або створені за допомогою 

чужомовних лексичних елементів. 

Вс42278 

 
Український орфографічний словник : Близько 165000 слів / НАН 

України, Укр. мовно-інформ. Фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; 

ред. В. М. Русанівський ; уклад. В. В. Чумак. – 5-е вид., переробл. і допов. 

– К. : Довіра, 2005. – 940 с. – (Словники України).  

Нове видання академічного орфографічного словника відображає 

лексичний склад української літературної мови кінця XX – початку XXI 

століть, з урахуванням нових слів, які утворилися за останні роки. Словник 

налічує близько 165 тис. слів. На відзнаку від попередніх видань до словника 

введено значний масив нової загальновживаної та термінологічної лексики, 

абревіатури, назви річок, морів, грошових одиниць деяких іноземних держав, 

найбільших країн та адміністративних центрів. У словнику повною мірою 

представлена термінологічна лексика, слова, що викликають труднощі в 

написанні (терміни іншомовного походження, окремі просторічні, діалектні 

слова тощо).  

Вс41884 
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Універсальний літературний словник-довідник / уклад.: С. М. 

Оліфіренко, В. В. Оліфіренко, Л. В. Оліфіренко. – Донецьк : ТОВ ВКФ 

“Бао”, 2007. – 431 с.  
Словник відображає основні літературні терміни, біографічні довідки 

про відомих поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, літературознавців, 

фольклористів, відомості про літературні часописи, національні та 

міжнародні літературні премії, літературні музеї, бібліотеки й видавництва, 

літературні організації та спілки, асоціації та угруповання. Матеріал 

супроводжується прикладами та посиланнями на ресурси українського 

сегменту Інтернету, які представлені на сайтах часописів, видавництв, 

електронних бібліотек, окремих письменників тощо.  

Ва679200 

 

Хоміцька З. М. Словник латинських юридичних висловів / З. М. 

Хоміцька. – Х. : Право, 2007. – 272 с.  

У виданні зібрані латинські юридичні правила та афоризми, терміни і 

термінологічні словосполучення, відомі визначення та формулювання, що 

відіграли важливу роль в історії римського права та широко 

використовуються у сучасній правовій літературі. Словник побудований за 

предметним принципом. Термінологічні поняття розміщено у розділах: „Про 

правосуддя, право та закони”, „Забов’язальне право”, „Речове право”, 

„Сімейне право”, „Спадкове право”, „Процесуальне право”, „Право осіб”, 

„Кримінальне право”, „Міжнародне право”.  

Наприкінці словника вміщено список використаної літератури та 

скорочення імен і пам’яток.  

Ва686091 

 

 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України : путівник. Вип. 1 / Держ. ком. арх. України, ЦДАМЛМ Украї-

ни. – К., 2003. – 555 с.  
На зберіганні в ЦДАМЛМ України знаходяться фонди установ та 

організацій, творчих спілок і товариств, видавництв, редакцій газет і 

журналів, театрів, ансамблів, хорів, капел, оркестрів, кіностудій, естрадних і 

циркових колективів, а також фонди особового походження діячів літератури 

і мистецтва України – письменників, драматургів, публіцистів, перекладачів, 

критиків, літературознавців тощо.  

До першого випуску Путівника по ЦДАМЛМ України включено 

анотації фондів творчих спілок, установ та організацій станом на 1 січня 1993 

року. До Путівника вперше включено інформацію про групу фондів, 

виведених із "спецхрану" у відкрите користування. Це фонди письменників і 

митців, що зазнавали цензурних і моральних утисків колишнього 

тоталітарного режиму. Особові фонди розміщено за абеткою прізвищ 

фондоутворювачів. Характеристика фондів містить інформацію про 
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найменування і номер фонду, кількість одиниць зберігання, історичну 

довідку про фондоутворювача, анотацію змісту фонду.  

В347185/1 

 

Бібліографічний довідник журналу "Сучасність": 1961 – 2003 / М. 

Чубук (ред.-упоряд.). – Л. : Кальварія, 2003. – 478 с.  
Це – перша спроба систематизувати матеріали, що друкувалися на 

сторінках журналу за 43 роки діяльності. Видання унікальне насамперед 

тому, що зібрана в ньому інформація раніше не була доступною широкому 

колу читачів. Часопис виходив упродовж тридцяти років спершу в Мюнхені, 

а потім у Нью-Йорку. Із січня 1992 року журнал видається в Україні, де 

одразу ж посів одне з чисельних місць посеред поважних літературно-

наукових журналів.  

Видання складається з двох частин. У першій – відомості про 

публікації, розміщені у хронологічному порядку по роках, у середині 

кожного року – за розділами: "Поезія", "Перекладна поезія", "Проза", 

"Перекладна проза", "Спогади", "Література і мистецтво", "Кіно і театр", 

"Суспільство. Історія. Політика. Наука", "На актуальні теми", "Дискусія. 

Розмови", "Рецензії. Анотації", "З мистецької хроніки", "Документація і 

публікації", "Огляди. Нотатки", "Листи до редакції", "Посмертні згадки". У 

другій частині зміст журналу розкрито за абеткою авторів. 

Вс39135 

 

Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського 

національного заповідника : каталог / Шевченк. нац. заповідник м. Ка-

нів ; О. О. Солопченко, Л. Г. Сіленко (упоряд.) ; І. Д. Ліховий (авт. 

проекту та передм.). – К. : Криниця, 2004. – 368 с.  
У цьому каталозі представлена колекція музейних фондів 

Шевченківського національного заповідника, яка налічує понад 6 тис. 

одиниць. Каталог відображає понад 800 відомостей про прозові та поетичні 

твори Тараса Шевченка мовою оригіналу, а також у перекладах на інші мови 

світу (грецьку, польську, сербську, російську, японську та ін.). Матеріал у 

покажчику розміщений за хронологією, а у межах року – за абеткою. 

Пошуковий апарат видання складається з абеткового покажчика видавців, 

редакторів та упорядників, ілюстраторів та оформлювачів видань творів 

Шевченка, авторів вступних статей та приміток, а також покажчиків 

видавництв, міст видання творів поета. У додатку подано інформацію про 

нові надходження літератури, що не ввійшла до музею. 

Вс40220  

 

Власенко В. В. Сучасна українська літературна мова : бібліогр. 

покажч. / В. В. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – 508 с.  
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Бібліографічний покажчик містить добірку лінгвістичної літератури, 

яка виходила в східнослов'янському мовознавстві, починаючи з перших 

десятиліть минулого століття і закінчуючи сьогоденням. Матеріал 

розташовано за розділами: "Словники. Довідники", "Підручники. Посібники. 

Збірники вправ", "Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. 

Історія мови", "Діалектологія. Етнолінгвістика", "Лексика. Фразеологія. 

Етимологія. Ономастика", "Лексикографія", "Графіка. Орфографія", 

"Фонетика. Орфоепія. Фоностилістика", "Словотвір. Морфеміка", 

"Морфологія", "Синтаксис. Пунктуація", "Лінгвостилістика. Мова творів 

письменників. Лінгвістичний аналіз тексту", "Теорія і практика перекладу". 

Висвітлюються питання історії підручників із сучасної української 

літературної мови для вищих навчальних закладів України, розробки 

теоретичних питань мовознавства, а саме: українська мова в європейському 

контексті; місце України й української мови на карті світу; національна 

ідентичність і мова в українській діаспорі, а також українські мовознавчі 

традиції і сучасність, синтаксичні дослідження тощо. Один з розділів 

присвячений теорії і практиці перекладу. 

Ва656503 

 

Іван Дзюба – талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка 

України ; уклад. Т. М. Заморіна ; відп. за вип. В. О. Кононенко. – К. : 

ВАТ “Вид-во “Київ. правда”, 2005. – 120 с. – (Шістдесятництво: профілі 

на тлі покоління ; вип. 7). 

Видання присвячене відомому письменнику-літературознавцю, 

громадському і політичному діячеві, академіку Івану Михайловичу Дзюбі, 

якого по праву можна назвати символом епохи шестидесятництва. 

Покажчик складається з шести розділів. Відкриває покажчик стаття М. 

Павлишина “Явище і норма: Іван Дзюба, критик”, присвячена творчій 

біографії вченого. У наступних розділах подано літературу про І. Дзюбу та 

його твори. Для зручності користування видання містить “Іменний 

покажчик” та перелік псевдонімів І. Дзюби.  

Матеріал розділу “Твори Івана Дзюби” розташовано у хронологічному 

порядку за 1950–2005 роки. 

Ва673106 

 

Палієнко М. Г. “Киевская старина” (1882–1906) : сист. покажч. 

змісту журн. / М. Г. Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 

Темпора, 2005. – 607с. 

До покажчика включено понад 6 тис. публікацій, що вийшли на 

сторінках журналу за весь період його існування. Матеріали систематизовано 

за такими розділами: “Історія” (статті, замітки, повідомлення; публікації 

історичних джерел); “Археологія”; “Етнографія і фольклористика”; 

“Літературознавство та мовознавство”; “Художні твори”; “Критика та 
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бібліографія” (рецензії; бібліографічні повідомлення та огляди періодичної 

преси; бібліографічні покажчики); “Хроніка”; “Від редакції”; “Некрологи”; 

“Ілюстрації”. 

Бібліографічні описи в розділах та підрозділах подано за алфавітом 

прізвищ авторів та назв документів, описаних під назвою. 

Для полегшення пошуку необхідної інформації додаються іменний, 

предметно-тематичний, географічний, періодичних та серійних видань 

покажчики, а також словник псевдонімів та криптонімів авторів “Киевской 

старины”. 

Ва672369 

 

Рідний край : альманах : сист. покажч. змісту (1999–2005) / Полтав. 

держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; уклад. і передм. Г. Білик. – Полтава : 

АСМІ, 2005. – 52 с. 

Бібліографічний покажчик подає зміст наукового, публіцистичного, 

художньо-літературного альманаху “Рідний край” за 1999–2005 рр., відомого 

і шанованого в Україні та за її межами. Відроджений альманах є 

наступником славнозвісного однойменного тижневика, що виходив у 

Полтаві, Києві та Гадячі у 1905–1916 рр. і був відображенням високої 

національної самосвідомості, вільної думки, трибуною захисту прав і свобод 

людини. Майже 450 записів висвітлюють напрями діяльності відродженого 

“Рідного краю” та систематизовані за рубриками: поезія, проза, дебют, 

переклади, публіцистика, ім'я в Україні, мовознавство, з когорти великих, 

ювілейні дати, рецензії. Передмова укладача “Зоря нового життя вже 

занялася…” подає інформацію про історію та сьогодення альманаху. Для 

зручності користування видання вміщує іменний покажчик. 

Ж70363 

 

Ротач Петро Петрович : біобліогр. покажч. / НАН України, Центр 

культурол. студій, Ін-т історії України. – К., 2007. – 188 с. – (Джерела до 

культурологічних cтудій ; вип. 1).  

Бібліографічний покажчик подає ґрунтовну інформацію про друковані 

праці відомого письменника, шевченкознавця, історика літератури, 

культуролога, краєзнавця П. П. Ротача та матеріали про його життєвий і 

творчий шлях.  

Петро Петрович автор близько 2800 публікацій, 28 книг. Найвагоміший 

період творчості П. Ротача – це роки незалежності України, коли вийшли 

його книжки – поетичні, літературознавчі, краєзнавчі.  

У покажчику матеріали згруповано за такими розділами: окремі 

видання, упорядкування, статті для енциклопедичних видань, публікації у 

збірниках, публікації в журналах, газетах, література про життя і творчість П. 

П. Ротача, виступи на наукових та краєзнавчих конференціях розташовано за 

хронологією.  
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Частина бібліографічних описів супроводжується короткими 

анотаціями.  

Для зручності користування покажчиком створено іменний покажчик 

та список псевдонімів.  

Ва686724 

 

Александр Исаевич Солженицын : материалы к биобиблиогр. / 

Рос. нац. б-ка ; сост.: Д. Б. Азиатцев, Н. Г. Левитская, М. А. Бенина [и 

др.] ; редкол.: В. П. Муромский (пред.) [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Захаренко. 

– СПб. : Рос. нац. б-ка, 2007. – 800 с. : ил. 

Біобібліографічний покажчик присвячено видатному російському 

письменнику та суспільному діячу Олександру Ісаєвичу Солженіцину. На 

початку видання вміщено нарис про життя і діяльність письменника, авторів 

С. П. Залигіна та П. Є. Співаковського. Далі в розділі «Произведения А. И. 

Солженицына» за хронологією подано його друковані твори: зібрання творів, 

книги, збірники та окремі видання, публікації в періодичних та колективних 

збірниках, доповіді, а також статті (публіцистика, суспільні заяви, листи, 

інтерв’ю, промови). Відображено публікації з 1962 по 2000 р. До розділу 

додано алфавітний покажчик (проза, драматургія, поезія). У другому розділі 

зібрані документи, матеріали та статті про творчий та життєвий шлях 

письменника. Останній розділ «А. И. Солженицын в художественной 

литературе» містить художні твори про письменника. Наприкінці видання 

додано систематичний та іменний покажчики, а також ілюстрації.  

Ва690694 

 

Спецфонд Книжкової палати України (1917 – 1921рр.) : наук.-

допом. бібліогр. покажч. – К. : Кн. палата України, 2003. – 360 с.  
Науково-допоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик 

підготовлено за матеріалами каталогу спецфонду Державного архіву друку 

Книжкової палати України. До нього включено заборонені радянською 

цензурою неперіодичні, періодичні й продовжувані видання (5 405 позицій) 9 

мовами, що побачили світ в Україні та за її межами упродовж 1917-1921 рр. 

За інформаційними ознаками до покажчика ввійшли монографії, тези 

доповідей, матеріали конференцій, збірники наукових праць, статути, 

інструкції, різноманітні посібники, практичні порадники, підручники, 

хрестоматії, методичні рекомендації, курси лекцій, навчальні програми, 

практикуми, словники, енциклопедії, довідники, путівники, проспекти, 

каталоги, документально-художні та науково-художні видання, альманахи, 

антології тощо.  

Покажчик побудовано за хронологічно-алфавітним принципом: у 

межах кожного року матеріал розташовано за українсько-російською 

абеткою. На документи іншими мовами подано переклади в українському 
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аналозі та розміщено наприкінці опису. Самі видання наведено за алфавітом 

перекладів. 

Вс38634  

 

Українознавство : Науковий, громадсько-політичний, культурно-

мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал : бібліогр. 

покажч., (2001–2006 рр.) / М-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т 

українознав. ; упоряд.: П. П. Кононенко, О. Б. Ярошинський, А. Ю. 

Пономаренко. – К., 2007. – 167 с. – Покажч.: с. 155–166. 

У журналі “Українознавство”, який є спадкоємцем не тільки 

однойменного вісника 90-х років XIX ст., а й “Літературно-наукового 

вісника” товариства імені Шевченка 90-х років XIX ст., друкуються 

матеріали фундаментальних досліджень і гіпотези, версії і полемічні 

трактати, напрацювання у сферах джерелознавства й археології, 

найхарактерніші набутки літератури і мистецтва, напрями практичного 

втілення українознавства у закладах виховання і освіти, плани та результати 

роботи вітчизняних і зарубіжних українознавчих центрів. Покажчик до цього 

видання складається з двох основних розділів, у першому з яких матеріал 

розташовано за алфавітом авторів або назв праць, у другому – за темами. 

Допоміжні покажчики – іменний та географічний. 

Ва679864 

 

“Українське слов’янознавство”. Вип. 1–12. “Проблеми 

слов’янознавства”. Вип. 13–50. 1970–1999: темат. покажч. опублік. 

матеріалів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 

Ін-т славістики ; уклад.: М. Кріль, В. Чорній ; наук. ред. та передм. В. 

Чорнія. – Л., 2005. – 140 с. 

Тематичний покажчик матеріалів, опублікованих у науковому збірнику 

“Українське слов’янознавство” у 1976 р. змінив назву на “Проблеми 

слов’янознавства”. Матеріал у покажчику розташований за розділами, назви 

яких відображають тематику праць збірника: загальні питання славістики, 

мовознавство, літературознавство і фольклористика, історія та історіографія, 

культура. Розділ “Загальні питання славістики” інформує про славістичні 

форуми, персоналії, питання бібліотекознавства, бібліографії та 

книгознавства. В інших розділах – праці з розвитку міжслов’янських мовних 

та літературних зв’язків, українсько-слов’янських мовних та літературних 

зв’язків, а також окремих слов’янських мов та літератур, з історії окремих 

слов’янських країн та їхньої культури. 

У статті В. Чорнія “Трибуна українських славістів” розповідається про 

історію розвитку видання, стисло характеризується матеріал, що друкувався 

в славістичному збірнику впродовж майже тридцятирічного існування: 

тематика, проблематика, географія розвитку славістичних досліджень. 
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У додатках розміщено перелік випусків даного збірника наукових 

праць за 1970–1999 рр. та іменний покажчик авторів публікацій.  

Ва686860 

 

Формування активної життєвої позиції молодого громадянина 

України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. О. Пономаренко. – 

К. : КНЕУ, 2002. – 141 с.  
У бібліографічному покажчику систематизовано наукові пошуки та 

дослідження провідних вчених Академії педагогічних наук, педагогів-

практиків. Мета видання – довести до відома користувачів інформацію про 

документи, які висвітлюють процес формування активної життєвої позиції, 

ознайомити їх з численними науковими дослідженнями, в яких представлені 

прогресивні технології виховання молодого громадянина України в умовах 

розвитку української державності. Покажчик відображає книги, дисертації, 

статті з наукових збірників, матеріали наукових конференцій, публікації з 

періодичних видань України за 1996-2002 роки.  

Документи покажчика (1 597) систематизовано за 12 розділами. У 

першому розділі "Основні концептуальні засади формування активної 

життєвої позиції молодого покоління в громадянському суспільстві України" 

вміщено низку концептуальних і нормативних документів держави з проблем 

виховання. Наступні розділи висвітлюють основні напрями виховання 

молоді, а також відображають матеріали з питань впровадження системи 

демократичної громадянської освіти в Україні та експериментальних 

підручників, які нині проходять апробацію в її навчальних закладах. У 

додатку подано "Інтернет-ресурси з проблем громадянської освіти та 

виховання."  

Ва643103 

 

Іван Франко : кат. кн. вид. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

Наук. б-ка ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.] ; уклад.: Б. 

Геляс, К. Костишина, А. Соловйова. – Л., 2006. – 253 с. – ( Серія “Каталог 

книгозбірні” ; чис. 2).  

Каталог відображає видання великого українського письменника та 

мислителя Івана Франка, які зберігаються в Науковій бібліотеці Львівського 

національного університету ім. І. Франка. Матеріал систематизовано за 

розділами: прижиттєві видання Івана Франка, видання творів Івана Франка за 

1917–2004 рр., а в межах розділу – за хронологією. До них включено 

переклади творів письменника мовами народів світу: англійською, 

китайською, німецькою, польською, португальською, російською, 

французькою тощо. Апокрифи і легенди з українських рукописів, галицько-

руські народні приповідки та ін. згруповано у підрозділі: І. Франко як 

упорядник і редактор. 
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Видання містить статті М. Гнатюка “Іван Франко та Львівський 

Університет” та Б.Якимовича “Іван Франко – видавець”. 

Допоміжні покажчики складають алфавітний покажчик творів Івана 

Франка та його перекладів, іменний покажчик. 

Ва679569 

  

 

МИСТЕЦТВО 

 

Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : 

(кінодовідник) / Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько ; Держ. 

ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-

майстерня та Благод. мемор. фонд Івана Кавалерідзе. – К. : АВДІ, 2004. – 

712 с.  
За словами авторів, ця "...книга стане в нагоді тим, кого цікавлять 

творці українського кіномистецтва і телебачення, що попри всі економічні 

негаразди, виборюють певні художні здобутки, збагачують свої лави новими 

перспективними іменами...". Її випущено на замовлення Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України за програмою випуску 

соціально значущих видань. У передмові автори книги зробили огляд 

кінознавчих видань. До довідника включено біографічні відомості про людей 

усіх кінематографічних професій: режисерів, кінооператорів, сценаристів, 

акторів, художників, композиторів, кінознавців та кінокритиків тощо за весь 

період існування кіно та телебачення в Україні. Подано також статті про 

письменників, за творами яких було знято фільми на українських кіностудіях 

та про деяких історичних осіб – прототипів героїв. Крім українських діячів, 

багато уваги приділено представникам інших народів, які брали участь у 

створенні українських фільмів, згадуються кінематографісти українського 

походження, які працюють за кордоном. Пропонуються дані про 5,5 тис. осіб. 

Ва660797  

 

Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., докум. фільмів, кіно- і 

телесюжетів, (1956-1965) / Держком. арх. України, Центр. держ. 

Кінофотофоноарх. України ім. Г. С. Пшеничного. – К., 2003. – 620 с.  
Анотований каталог кінодокументів містить інформацію про 

кіножурнали, документальні фільми, спецвипуски, кіно- і телесюжети за 

1956-1965 рр.  

Більшість кінодокументів виробництва Української студії хронікально-

документальних фільмів (Укркінохроніка). Передусім – це кіноперіодика, 

серед якої 592 випуски кіножурналу "Радянська Україна", у т. ч. один 

позачерговий випуск з нагоди польоту в космос Ю. Гагаріна; 60 випусків 

кіножурналу "Молодь України"; 108 випусків кіножурналу "Піонерія"; 30 



 134 

випусків кіножурналу "Радянський спорт"; 24 випуски кіножурналу "Україна 

сьогодні"; 67 спеціальних випусків, присвячених окремим подіям, особам, 

знаменним датам.  

Анотований каталог містить інформацію про 61 науково-популярний 

фільм Київської кіностудії науково-популярних фільмів (Київнаукфільм) 

відомих режисерів М. Вінярського, Є. Григоровича, Г. Крикуна, І. Негреску 

та ін.  

Вперше до анотованого каталогу включена інформація про телефільми 

і телесюжети Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, 

Харківської студій телебачення.  

Інформація про кінодокументи в анотованому каталозі розміщена за 

хронологією їх виробництва, щорічно – за видами. Зміст кінодокументів 

розкрито в описових анотаціях, які містять коротку інформацію про подію та 

її учасників, місце, де вона відбувалася.  

Вс38764 

 

Муха А. І. Композитори України та української діаспори : довідник 

/ А. І. Муха ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. 

Рильського. – К. : Муз. Україна, 2004. – 352 с.  
Довідник узагальнює широке коло інформаційно-довідкових і 

оглядово-історичних джерел, присвячених творчості українських 

композиторів. Довідник є першою спробою якнайширшого охоплення 

персоналій творців української музики. Він охоплює імена українських 

композиторів починаючи від ХІ-ХІІ ст. і доводячи до сьогодення. Крім 

дипломованих фахових композиторів, членів творчих об`єднань різного типу, 

у довіднику частково представлені й інші фахові музиканти – диригенти, 

виконавці, педагоги, музикознавці, у доробку яких є художньо вартісні 

музичні композиції. Значна частина довідок написана на основі справ і звітів 

членів Національної спілки композиторів України, публікацій архівних і 

документальних матеріалів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського, Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського, Державного агентства з авторських та суміжних прав 

України або отримана безпосередньо від композиторів.  

Кожна довідка складається з двох-трьох частин. У довідках наведено 

такі відомості: прізвище, ім`я та по батькові особи, відомості про освіту, 

етапи трудової діяльності, наукові ступені, педагогічні й почесні звання, 

мистецькі відзнаки.  

Довідник містить понад 1 000 статей. 

Ва660404  

 

Паві П. Словник театру / П. Паві; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 

пер. М. Якубяк. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с. – 

Бібліогр.: с. 587–623.  
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Вихід “Словника театру” українською мовою – значна подія для 

України. Кваліфікований науковий переклад енциклопедії сучасного 

театрознавства здійснено працівником ЛНУ М. Якубяком. Українське 

театрознавство отримало дійсно необхідний і довгоочікуваний підручник. 

Словник є матеріалом для створення Української енциклопедії театру. Він 

містить понад 136 тис. термінів, які переосмислено й відібрано з огляду на 

повторюваність в історії театрознавства. Більшість словникових статей 

мають складну структуру: терміни розкриваються через коло похідних 

понять, які відображають певні його особливості, аспекти застосування, 

взаємодію з іншими термінами тощо. Усі терміни подано українською, 

англійською, німецькою та іспанською мовами. Допоміжні покажчики: 

іменний і тематичний. 

Вс43020  

 

Савченко І. Українські нотні видання 1917–1923 років у фондах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / І. 

Савченко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. 

ред. Л. В. Івченко. – К., 2007. – 384 с. – (З історії музичної спадщини 

України). 

Загальний ретроспективний науковий каталог презентує бібліографічну 

інформацію про українські нотні видання зазначеного періоду, які збереглися 

у фондах НБУВ. Каталог складається з повних бібліографічних описів 

нотних видань, розташованих за алфавітом авторів, відповідальних за 

музичний зміст документа або назв. Близько 700 нотних видань описано 

вперше. У виданні висвітлюється історико-культурна ситуація в Україні в 

1917–1923 рр. та її особливості. Окремим розділом подано інформацію про 

історію створення колекції “Українські нотні видання 1917–1923 років”, 

розкрито бібліографічні та інші джерела пошуку, особливості їхнього відбору 

та датування, розглянуто індивідуальні особливості примірників нотних 

видань за даний період. Проаналізовано діяльність українських нотних 

видань та друкарень.  

Допоміжний апарат становлять покажчики авторів, назв, серій, 

видавництва і друкарень, місць видань, хронологічний, географічний, 

систематичний, персоналій, автографів, штампів та печаток.  

Со27565 

 

  

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

 

Васильева Е. К. 100 знаменитых мудрецов / Е. К. Васильева, 

Ю. С. Пернатьев. – Х. : Фолио, 2003. – 510 с. – (100 знаменитых).  
У книзі представлено філософів, чиї імена та праці давно належать 

усьому людству. Автори намагалися розповісти не тільки про життя 
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знаменитих мислителів, але й у доступній формі викласти суть їх вчень, не 

перевантажуючи при цьому текст специфічними філософськими термінами. 

А коли такі трапляються в тексті, вони супроводжуються поясненнями у 

примітках. Матеріал зібрано у шести розділах: Семь древнегреческих 

мудрецов; Мыслители античности и Древнего Востока; Мыслители раннего 

средневековья; Мыслители средних веков; Мыслители нового времени; 

Мыслители новейшей истории. 

Ва650723 

 

История психологии в лицах : персоналии / ред.-сост. Л. А. 

Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского. – М. : Per Se, 2005. – 783 с. – 

(Психологический лексикон).  

“Психологический лексикон” є першим виданим у Росії 

енциклопедичним виданням, яке включає серію енциклопедичних словників 

за окремими напрямами психологічної науки. Том “История психологии в 

лицах: Персоналии” розкриває у біографічних нарисах значних вітчизняних 

та зарубіжних учених історію розвитку психологічної думки, а також вклад 

цих учених у становлення психологічної науки. Матеріал зібрано у трьох 

розділах. У першому розділі за алфавітом прізвищ осіб висвітлено життя й 

діяльність учених, зміст їх праць, вклад у науку. До деяких статей подано 

бібліографію основних робіт. Розділ налічує 690 статей, з яких близько 

половини складають персоналії зарубіжних учених, решта присвячені 

психологам Росії та країн СНД. Другий розділ вміщує персоніфікований 

історіографічний і структурно-хронотопологічний аналіз розвитку 

психології. Розділ третій – допоміжні покажчики: покажчик персоналій та їх 

авторів, покажчик авторів статей.  

Вс41701 

 

Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : 

Академвидав, 2006. – 424 с.  

Енциклопедія відображає сучасний рівень розвитку психологічної 

науки, охоплює основну інформацію з різноманітних її галузей, відомості 

про видатних учених-психологів. Містить 2185 статей, алфавітний покажчик 

термінів.  

Вс41842  

 

Соціальна психологія в Україні : довідник / за ред. М. М. 

Слюсаревського ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. 

– К. : Міленіум, 2004. – 195 с. 

Ця книга – перший крок у напрямі створення довідкової літератури про 

вітчизняну соціальну психологію. Протягом останнього десятиріччя ХХ ст. – 

перших років ХХІ ст. в Україні склалися належні науково-організаційні 

умови для самодостатнього функціонування і розвитку соціальної психології. 
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Нинішній розвиток соціально-психологічної науки в Україні 

характеризується суперечливими тенденціями. Позитивним є те, що вона 

звільнилася від ідеологічної зашореності, диктату марксистських догматів та 

ізоляціонізму, активно засвоює впливові на Заході теоретичні підходи, 

опановує новітні техніки вивчення суспільних процесів. 

Довідник складається з трьох розділів. У першому розділі представлено 

наукові та навчальні центри, що спеціалізуються на соціально-психологічній 

проблематиці: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 

відповідні відділи, лабораторії, факультети, кафедри. 

Другий розділ, найбільший за обсягом, називається “Персоналії”. Тут 

уміщено 160 біографічних довідок українських учених, що розробляють 

проблеми соціальної психології. 

До третього розділу включено передруки опублікованих у різні роки 

статей кількох авторів, що відображають окремі сторінки історії вітчизняної 

соціальної психології у другій половині ХХ ст. 

Ва657172 

  

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ 

 

Енциклопедія сучасної України / НАН України, Координац. бюро 

енцикл. сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; редкол.: І. М. Дзюба 

[та ін.]. – К., 2001 – .  

Т. 1: А. – 2001. – 824 с.: іл. 

Т. 2: Б-Біо. – 2003. – 872 с.: іл.  

Т. 3: Біо-Бя. – 2004. – 696 с.: іл. 

Т. 4: В – Вог. – 2005. – 700 с.: іл. 

Т. 5: Вод – Гн. – 2006. – 728 с.: іл. 

Т. 6: Го – Гю. – 2006. – 712 с.: іл. 

Т. 7: Ґ – Ді. – 2007. – 708 с.: іл. 

Т. 8: Дл – Дя. – 2008. – 715 с.: іл. 

Енциклопедія – перше багатотомне видання про Україну в усіх вимірах 

від початку ХХ століття до сьогодення. Вона подає цілісний образ новітньої 

історії України в подіях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. 

Охоплює всі сфери життя: політику, ідеологію, економіку, науку, культуру, 

літературу, мистецтво, релігію, спорт тощо, відображає сучасні погляди на 

історичні події та постаті на рівні всіх регіонів. Велику увагу приділено 

діячам, які були дискриміновані за радянських часів, висвітлено маловідомі 

явища українського життя. Подано інформацію про українців; про осіб що 

народились або працювали тут, про діячів інших культур, які реалізували 

свій талант на терені України; про діячів світу, які досліджували або 

популяризували українську культуру.  
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У першому томі подано 2732 гасла, у другому томі подано 3 644 гасла 

та 3 155 – у третьому. У четвертому томі подано 3015 гасел та 3198 у 

п’ятому, у шостому 3289 та 2645 у сьомому томі, у восьмому 3063, 

представлено велику кількість фотографій, ілюстрацій, карт.  

Статті супроводжуються фотографями, ілюстрацями, картами. 

Більшість наукових статей в енциклопедії – біографічні матеріали про 

вітчизняних і зарубіжних політичних і державних діячів, учених, 

письменників, митців супроводжуються пристатейною бібліографією. 

Значну частину становлять статті, присвячені подіям новітньої історії 

України. 

С10197 

 

Жадько В. У пам’яті Києва. Столичний некрополь письменників : 

іст. наук. довід. / В. Жадько. – К. : СПД “Жадько В. О.”, 2005. – 462 с. – 

Бібліогр.: с. 449–450. 

Фотоілюстроване видання знайомить з історичним минулим київських 

літераторів, мовознавців та видавців, висвітлює історію розвитку 

книгодрукування, створення столичної Спілки письменників з давнини до 

сьогодення. Також у довіднику надається інформація про приватні друкарні, 

сучасні видавництва, будинки та вулиці Києва, де працювали і жили 

літературні діячі, меморіальні дошки, пам’ятники письменникам, парки та 

сквери, що носять їх імена та ін.  

У розділі “Столичний некрополь письменників” за алфавітом прізвищ 

вміщено короткі відомості про осіб: дата й місце народження та смерті, 

стислий опис життя та діяльності, місце проживання, координати місця 

поховання, фото прижиттєве та могили (якщо вона збереглася).  

Дані про поховання надаються станом на травень 2005 року. 

Книга містить список використаної літератури та іменний покажчик. 

Вс41838 

 

Інтернет-ресурси України : дов. вид. / за ред. В. Д. Пархоменка ; 

УкрІНТЕІ. – К., 2006. – 312 с. 

Третє видання найповнішого, оновленого та доповненого видання 

каталогу веб-сайтів – компас та мапа у світі Інтернету. Видання містить 

більш ніж 14 тис. адрес українських сайтів.  

Каталог українських ресурсів інтернету складається з 13 розділів. 

Розділ “Суспільство і політика” містить інформацію про сайти 

Президента України, Верховної Ради України, міністерств, державних 

комітетів і служб, інших центральних органів та установ. Розділ “Наука і 

техніка” подає відомості про наукові організації, академії, науково-дослідні 

інститути, науково-виробничі підприємства, наукові центри, компанії. 
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У розділі “Засоби масової інформації” представлено адреси сайтів 

редакцій газет і журналів, новини online, інформація про пресу України та 

регіональні видання. 

Довідник містить алфавітний покажчик сайтів. 

Со26969 

 

Матеріали до Українського біографічного словника : короткі біогр. 

довідки. Вип. 1. А / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во / редкол.: В. С. 

Чишко, В. І. Попик, С. М. Ляшко [та ін.]. – К., 2006. – 257 с.  

Видання, підготовлене Інститутом біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), 

започатковує серію зібрань біографічних статей та стислих біографічних 

довідок, написаних для Українського біографічного словника (УБС) та його 

електронної версії – Українського біографічного архіву (УБА). Їх публікація і 

апробація науковою громадскістю розглядається Інститутом біографічних 

досліджень НБУВ як важливий підготовчий етап до створення 

фундаментального національного біографічного зводу, подібного до тих, що 

вже існують або формуються у більшості розвинутих країн світу. 

Опубліковані у першому випуску “Матеріалів до Українського біографічного 

словника” стислі біографічні довідки на літеру “А” є основою для написання 

розширених біографічних статей для багатотомного книжкового варіанта 

УБС, для розбудови на інформаційному веб-поралі НБУВ потужного 

електронного науково-інформаційного ресурсу в галузі біографістики та 

біобібліографії – УБА, а також відправною точкою для наступних студій з 

метою пошуку біографічних даних, документів і матеріалів про незаслужено 

забутих співвітчизників. Вміщено понад 330 біографій українців, осіб іншого 

етнічного походження та іноземців, чия діяльність була пов’язана з 

Україною. Усі довідки супроводжуються бібліографічною інформацією: 

твори особи, література про неї, архівні документи, фотоматеріали тощо. 

В349367/1 

 

Морозюк В. Пом’яник – 5 : (народознавчі образки-персоналії в 

національній історії, культурі, науці Прикарпаття) / В. Морозюк. – 

Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 148 с. 

«Пом’яник» під числом п’ятим є продовженням коротких, 

енциклопедично-словникових розповідей-згадок про постаті-персоналії, які 

жили і творили на землі Прикарпатський: борці за волю України, театральні, 

освітянські і громадські діячі, письменники, які залишили слід в історії 

України. Книга складається з чотирьох розділів. Перший розділ містить 

невеличкі біографічні дані персон. Другий складають фотографії надгробків 

та меморіальних дошок із фотозбірні Володимира Морозюка. Третій розділ – 
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листи автора до друзів та колег. В останньому розділі надається інформація 

про автора книги. 

Ва686704 

 

Регіон-бізнес'2004 : інформ.-телефон. довід. – Д. : Редегаст-Сервіс, 

2004. – 480 с.  
Книга є четвертим щорічним виданням, являє собою телефонний 

бізнес-довідник.  

Відомості про учасників Довідника, про їх телефони та контактну 

інформацію згруповано у двох розділах: Торговельні марки та Сфери 

діяльності. Адреси Інтернет подано окремо. Допоміжні розділи: Алфавітний 

перелік та Рубрикатор.  

Така організація книги робить пошук необхідної інформації швидким 

та необтяжливим. На сторінках книги інформацію подано у трьох колонках, в 

яких комбінується звичайна текстова інформація та повнокольорові графічні 

блоки.  

У довіднику "Регіон-бізнес" представлені підприємства 

Дніпропетровської області, АР Крим, Київської, Івано-Франківської, 

Запорізької, Донецької та інших областей України.  

Пропонується on-line версія цього довідника (www.region-business.biz), 

де можна здійснювати добір підприємств, використовуючи для пошуку такі 

ж розділи, як і в Довіднику. 

Ж72657  

 

 Скляренко В. М. 50 знаменитых бизнесменов / В. М. Скляренко, Г. 

В. Щербак, В. В. Мирошникова. – Х. : Фолио, 2004. – 510 с. : портр. – (100 

знаменитых).  
Чергова книга серії "100 знаменитых", заснованої у 2001 році 

видавництвом "Фоліо", складається з біографічних нарисів про видатних 

бізнесменів та підприємців. Герої відібрані досить суб'єктивно. При відборі 

персоналій для книги автори керувалися не стільки розмірами капіталу 

бізнесмена, скільки хотіли розповісти про те, з чого починалися майбутні 

фінансові імперії та якими шляхами їх власники досягали успіху. Вони різні, 

керуються несхожими моральними принципами, але цікаві і талановиті в 

підприємницькій справі. У книзі вміщено нариси тільки про тих бізнесменів 

та підприємців, які є засновниками власної справи (фірм, компаній, ЗМІ 

тощо). Серед них: Білл Гейтс (найбагатша людина планети), Аль Валід 

(саудівський принц, найбагатша людина Сходу ХХ ст.), Сільвіо Берлусконі 

(Прем'єр-міністр Італії, найбагатший італієць), Волт Дісней (засновник 

консорціуму "Walt Disney Company" і дитячого парку "Діснейленд"), Рей 

Крок (засновник корпорації "Макдоналдс"), Арістотель Онассіс (грецький 

мультимільонер), Джордж Сорос (американський фінансист, меценат), М. Б. 

Ходорковський (російський фінансист), Опра Уінфрі (найбагатша жінка шоу-
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бізнесу) та ще 41особа, про шлях до фінансового успіху яких можна 

дізнатись із цієї книги. 

Ва649055  

 

Современная Беларусь : энцикл. справ. : в 3 т. / редкол.: М. В. 

Мясникович [и др.]. – Минск : Белорус. наука, 2006–2007. 

Т. 1: Страна. Население. Внутренняя и внешняя политика. – 2006. – 

74 с. : ил. 

Т. 2: Экономический и научный потенциал. – 2007. – 680 с. : ил.  

В енциклопедичному довіднику подано аналіз і динаміку розвитку 

основних сфер життя Білорусі за 1991–2006 рр. Перший том пропонує 

загальну характеристику країни: історію, адміністративно-територіальний 

устрій, населення, основи конституційного ладу, зовнішню та внутрішню 

політику, проблеми національної безпеки. У другому томі подано аналіз 

економічного і наукового потенціалу країни, її регіонів. Окремий розділ 

присвячено проблемам подолання наслідків катастрофи на Чорнобильській 

АЕС. 

Кожній темі присвячено окремий розділ, що складається з нарису та 

довідкової і статистичної інформації. Книга має багато фотографій, діаграм, 

таблиць. 

В349933 

 

Современный словарь по общественным наукам / авт.-сост. О. Г. 

Данильян [и др.] ; под общ. ред. О. Г. Данильяна, Н. И. Панова. – М. : 

Эксмо, 2005. – 526 с. – (Образовательный стандарт XXI). 

Словник містить коротку характеристику термінів та понять найбільш 

вживаних у таких гуманітарних науках, як конфліктологія, культурологія, 

міжнародні відносини, основи держави і права, психологія, політологія, 

релігієзнавство, соціальне управління, соціальна екологія, соціологія, 

філософія, етика та ін. Розкривається етимологія понять та їх значення 

залежно від використання в різних науках. Особливу увагу приділено 

сучасному суспільно-політичному та науковому лексикону. Важливою 

частиною словника є інформація про видатних учених та мислителів, 

починаючи зі Стародавнього світу до сучасності. 

Ва668768 

 

Сто знаменитых харьковчан / И. Ю. Можейко, К. Е. Кеворкян, В. 

К. Нестерук [и др.]. – Х. : Фактор, 2004. – 368 с.  
Перед нами збірник сценаріїв про життя відомих людей, доля яких так 

чи інакше пов'язана з Харковом. Насправді осіб, яких варто було б включити 

до цього видання, понад 100, але певний числовий магнетизм вплинув на 

укладачів збірника, тому до нього не включено біографії багатьох тих, кого 

також справедливо вважають знаменитими харків'янами. В основу видання 
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покладено матеріал, зібраний журналістами відеоканалу "Первая столица", 

керівник якого К. Кеворкян вважає, що здійснена ними величезна робота 

необхідна жителям міста, особливо в рік святкування 350-річчя Харкова. 

Книга не є науковим дослідженням, навпаки – це авторський, 

журналістський погляд у минуле, вільний від штампів радянської епохи та 

мінливостей історичної науки. 

Ва653627 

 

Україна, рік 2004. Шляхи розбудови / Сх.-укр. біогр. ін-т, Міжнар. 

імідж. прогр. "Лідери ХХІ століття" ; ред. І. Серебряков. – Х. : Сх.-укр. 

біогр. ін-т, 2004. – 288 с. : іл. – (500 впливових особистостей). 

Ця книга – четвертий том загальноукраїнської іміджевої книжної серії 

видавничого проекту “500 впливових особистостей”. У вступній статті 

подано в хронологічному порядку події 2003 – січня – березня 2004 року. 

Розділ “Персоналія” містить біографічні дані представників політичної, 

ділової, наукової, творчої еліти, які зробили внесок у розбудову нашої 

держави, а також відображає їхній особистий досвід, думки щодо шляхів 

розвитку економіки, науки, культури, суспільства в цілому. Зібрано погляди 

керівників усіх гілок влади – від масштабу району до керівництва держави, 

представників усіх сфер життєдіяльності держави, суспільства. Вони діляться 

накопиченим досвідом, знайомлять з досягненнями колективів, організацій, 

підприємств, які очолюють, а також розповідають про особисте бачення 

розв’язання проблем, подолання негативних явищ. У розділі Міжнародна 

іміджева програма «Лідери XXI століття» подано перелік нагород за 2003–

2004 рр. з поіменним переліком нагороджених: почесне звання «Ділова 

людина України», почесні нагороди «Свята Софія», «Нагорода тисячоліття», 

«Інтелект нації» тощо. Інформаційно-довідковий розділ містить перелік 

політичних партій, зареєстрованих Міністерством юстиції України. 

Со25823 

 

Українські організації в країнах Заходу : інформ. кат. / Ін-т 

дослідж. діаспори ; упоряд. І. Винниченко. – К. : Полігр. центр 

“Фоліант”, 2004. – 104 с. 

Довідник містить відомості про українські інституції в західній 

діаспорі з різних напрямів діяльності, а саме: громадські, культурно-

просвітні, освітні, наукові, жіночі, молодіжні, допомогові, релігійні тощо. 

Матеріал згруповано за алфавітом назв країн, а в межах країни – за видами 

діяльності. Кожна стаття подає назву інституції українською мовою та мовою 

оригіналу, поштову адресу, прізвище керівника, інтернет-адресу та інші 

реквізити даної організації.  

Ва679572 
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