
 

До вашої уваги пропонуємо  
нові видання, 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 
 

  



 

Бишевець О. В. Тактико-психологічне забезпечення 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій : навч. 

посібник / О. В. Бишевець ; за ред. проф. М.  А. По-

горецького ; МОН України, Київський нац. ун-т ім.  

Т. Шевченка – К. : Алерта, 2015. – 140 с. 

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального процесу, 

криміналістики, юридичної психології, а також правових актів і 

матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики у навчальному 

посібнику розкриваються правові, теоретичні і практичні питання 

реалізації психологічних знань з метою оптимізації проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, надаються наукові 

рекомендації щодо застосування в процесі розслідування тактичних прийомів, 

заснованих на даних психології, які можуть бути використані як у навчальному процесі, 

так і в практичній діяльності суб’єктів кримінального провадження.  

 

Бобечко Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових 

рішень в апеляційному та касаційному порядку у 

кримінальному провадженні : монографія / Н. Р. Бобечко 

; за ред. академіка НАПрН України проф. В. Т. Нора ; 

МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка – К. : 

Алерта, 2015. – 234 с. 

Монографія присвячена дослідженню правового регулювання, 

теорії та практики застосування підстав для зміни або скасування 

судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у 

кримінальному провадженні. У ній розкриваються суть, ознаки та значення підстав для 

зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, 

визначаються моделі регламентації підстав та проводиться їх класифікація, 

висвітлюються вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації.  

 

Вереша Р. В. Суб’єктивні та об’єктивні ознаки 

кримінальної відповідальності медичних та 

фармацевтичних працівників : навч. посіб. / Р. В. Вереша 

; Академія адвокатури України – К. : Алерта, 2015. – 50 с. 

Основними принципами медичної сфери діяльності в Україні є 

визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності 

суспільства і держави, а також дотримання прав і свобод людини і 

громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних 

з ними державних гарантій. розслідування, прокурорів і суддів. 

 

 

 



 

 

Гаврилюк В. М. Правонаступництво при реорганізації 

юридичних осіб (цивільно-правовий аспект) : 

монографія / В. М. Гаврилюк ; Інститут законодавства 

ВР України – К. : Алерта, 2015. – 186 с. 

У монографії проведено аналіз правонаступництва при 

реорганізації юридичних осіб у цивільному праві. 

 

 

 

Черниченко І. В. Застосування відеоконференції у 

кримінальному провадженні України: теорія і практика : 

монографія / І. В. Черниченко ; за заг. ред. О. П. Кучинської 

; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К. : Алерта, 2015. – 

272с. 

У пропонованій монографії проведене комплексне дослідження, 

у якому сформульовані нові наукові положення, висновки і 

пропозиції, щодо застосування відеоконференції у 

кримінальному провадженні.  

 

 

Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері 

складання процесуальних документів : науково-практичний 

посібник; /за заг. ред. д.ю.н., професора М. М. Ясинка. – К. : 

Алерта, 2015. – 814 с. 

У науково-практичному посібнику в доступній формі викладені 

теоретичні положення цивільного, та цивільного процесуального 

права в розрізі як теоретичних так і прикладних питань, які 

вирішують можливість доступу до судочинства з викладенням по 

окремих категоріях справ правових позицій Верховного Суду 

України, в тому числі викладених в порядку перегляду судових 

рішень на підставі п.1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України. Крім того в 

посібнику наведено зразки тих процесуальних документів, які 

повинна скласти особа при її зверненні до суду в питаннях позовного та окремого 

провадження.  

 

 

 

 



 

Кацавець Р. С. Основи правової культури юриста : 

навчальний посібник. – К. : Алерта, 2017. – 132 с. 

Навчальний посібник подає основи правової культури юристів. 

Зокрема, орієнтує на культуру юридичної практики, правову 

поведінку, свідомість, що ґрунтується на етичних, 

психологічних, мовних засадах, які є невід’ємними якостями 

сучасних юристів. Чільне місце посідає вчення про мораль, що 

визначається сукупністю усвідомлюваних принципів, норм 

поведінки, які висуваються суспільством. Звернено увагу на 

психологічні особливості юридичних процедур; способи 

усунення психологічних труднощів у спілкуванні, що 

виникають під час проведення процесуальних дій; між учасниками судового процесу.  

 

Кучинська О. П., Особливості процесуального статусу 

юридичних осіб у кримінальному процесі України: 

теорія і практика : монографія / О. П. Кучинська,  

С. В. Толокольніков ; МОН України, Київський нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка – К. : Алерта, 2017. – 168 с. 

У пропонованій монографії здійснено комплексне дослідження 

процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному 

процесі. Розглянуті особливості кримінальної процесуальної 

правосуб’єктності юридичних осіб, проаналізовані способи її 

реалізації; приділено увагу проблемам нормативного 

врегулювання кримінального процесуального 

правонаступництва; визначено загальний статус юридичних осіб у кримінальному 

провадженні, який регламентується Конституцією України та Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод; розкрито процесуальний статус окремих 

учасників кримінального провадження – юридичних осіб. 

 

Харченко Г. Г. Речові права : монографія / Г. Г. Ха-

рченко. – К. :Алерта, 2017. – 556 с. 

Монографія є першим у новітній Україні комплексним 

дослідженням загальнотеоретичних та практичних питань 

речових прав на рівнях доктрини, цивільного законодавства та 

судової практики. У праці системно розглянуто концептуальні 

основи та теоретико-методологічні засади речових прав, 

особливості їх виникнення, здійснення, припинення та захисту.  

 

 

 

  



 

 

Біцай А. В. Участь адвоката в медіації : монографія / 

А. В. Біцай ; за заг. ред. д. ю.н., проф. О. Г. Яновської ; 

МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка – 

К. : Алерта, 2017. – 260 с. 

У монографії розглядаються теоретичні, організаційні та 

правові засади участі адвоката в медіації, що визначають 

функціонування та подальший розвиток медіації у правовій 

системі України за участю адвокатів, у тому числі, шляхом 

надання пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність і практики його застосування.  
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