
 

 

 

 

 

 

 

До вашої уваги пропонуємо 

видання подарованої літератури, 

які надійшли до бібліотеки. Якщо 

вас зацікавлять матеріали 

перегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не тільки 

запропоновану літературу, а й 

літературу на будь-яку іншу тему 
 

 

 

 

  



Кагамлик С. Р. Церковні адвокати України кінця 

XVII-XVIII ст. у захисті Православної церкви в 

умовах російського централізму / С. Р. Кагамлик ; 

НААУ, Центр досліджень адвокатури і права, 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 

К. : КВІЦ, 2017. – 548 с. – (Серія «Загальна історія 

адвокатури», т. 2) 

У книзі вперше представлено цілісне дослідження церковної 

адвокатури України кінця XVII-XVIII ст. в історичному 

контексті. Автором з’ясовано сутність поняття церковного 

адвоката стосовно даного періоду, простежено його 

формування та еволюцію в російському імперському просторі, 

особливості діяльності архієрейських та монастирських адвокатів як на теренах України, так 

і столичних міст Російської держави на прикладах провідних церковних інституцій. 

Змодельовано соціальний портрет і життєві стратегії тогочасного церковного адвоката за 

допомогою біобібліографічних довідок і текстів неопублікованих архівних документів, які 

предметно доповнюють видання.  

 

Брехуненко В., Синяк І. Адвокати в судочинстві 

ранньомодерної Української держави – Гетьманщини /  

В. Брехуненко ; НААУ, Центр досліджень адвокатури і 

права, Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : КВІЦ, 

2017. – 432 с. – (Серія «Загальна історія адвокатури», т. І) 

У книзі досліджуються адвокатські практики, притаманні судовій 

системі ранньомодерної Української держави – Гетьманщини. 

Проаналізовано законодавче поле адвокатської діяльності, 

простежено функції адвокатів у судовому процесі. З’ясовано 

персональний склад та соціальне походження адвокатів, відтінено 

ознаки становлення професійної адвокатури. На прикладі аналізу 

низки судових справ показано особливості адвокатської 

майстерності у часи Гетьманщини.  

 

Адвокати і правники – діячі Легіону Українських січових 

стрільців: біографічний альбом / упоряд. І. Б. Василик,  

О. С. Лугова, Б. В. Луговий ; НААУ, Центр досліджень 

адвокатури і права. – К. : КВІЦ, 2015. – 160 с. 

У книзі представлено імена адвокатів, правників та студентів 

права, які брали участь у створенні, формуванні та діяльності 

професійної української армії – Легіону Українських січових 

стрільців. Подано спогади адвокатів і правників – учасників 

відомих боїв, відтворено стрілецькі пісні, які увійшли до 

національної пісенної спадщини України.  



Гуль О. Адвокатська та громадсько-політична діяльність 

Володимира Загайкевича (1876-1949) / О. Гуль ; НААУ, 

Центр досліджень адвокатури і права. – К. : КВІЦ, 2017. – 

192 с. – (Серія «Адвокатська біографістика») 

У Монографії досліджено громадсько-політичну діяльність 

Володимира Загайкевича. Відтворено основні віхи його біографії, 

проаналізовано адвокатську працю на західноукраїнських землях 

та еміграції, участь в національно-визвольних змаганнях 1914-

1923 рр., охарактеризовано організаційно-політичну діяльність в 

Українському національно-демократичному об`єднанні, розкрито 

особливості редакторсько-публіцистичної та парламентської 

діяльності. Визначено місце Володимира Загайкевича в 

громадсько-політичному та національно-культурному житті 

Західної України наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Для істориків, адвокатів, а також 

широкого кола читачів, які цікавляться новітньою історією України. 

 

Костюк О. А. Адвокатська та громадсько-політична 

діяльність Степана Барана (1879-1959) / О. А. Костюк ; 

НААУ, Центр досліджень адвокатури і права. – К. : 

КВІЦ, 2016. – 280 с. – (Серія «Адвокатська 

біографістика») 

У монографії досліджено діяльність Степана Барана – відомого 

адвоката, політичного діяча, публіциста першої половини ХХ 

ст. Простежено формування його світогляду, охарактеризовано 

перші політичні кроки в Українській національно-

демократичній партії, проаналізовано державотворчу роботу в 

роки української революції, визначено основні напрями 

політичної діяльності у міжвоєнний період ХХ ст. З`ясовано 

роль в УНДО, його парламентській діяльності, ставленні до 

проблеми української еміграції на посаді голови уряду УНР. Для істориків, адвокатів, а 

також широкого кола читачів, які цікавляться новітньою історією України. 

 

Пілевич О. Формування професійної культури 

майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в культурно-

освітньому середовищі: метод. рекомендації / О. Піле-

вич ; Академія педагогічних наук України, Інститут 

проф.-тех. Освіти. – К. : ТОВ «Видавничий центр 

«Логос Україна», 2017. – 112 с. 

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фінансів і кредиту 

в культурно-освітньому середовищі коледжу. Проведено аналіз 

категоріально-понятійного апарату, представлена організаційна 

структура культурно-освітнього середовища коледжу. 



 

Тенденції та перспективи формування професійної 

лексики : доповіді VIІІ Міжвузівського науково-

практичного семінару, присвяченого питанням 

функціонування професійного мовлення, 

лінгвокультурологічному та соціокультурному 

аспектам філології ; ДФСУ, Університет ДФСУ, 

Навчально-науковий інститут гуманітарних наук. 

– Ірпінь : УДФСУ. – 2018. – 308 с. – (випуск VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 


