
 

 

Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо нові видання, 

які надійшли до Наукової 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. 

 

 

 

 

  



 

Конституції країн світу: Королівство 

Бельгія, Федеративна Республіка 

Німеччина, Королівство Швеція / 

О. В. Коротюк , О. В. Лавринович. – 

К. : ОВК, 2021. – 370 с. 

У книзі представлено повні тексти 

Основних законів Королівства Бельгія, 

Федеративної Республіки Німеччина та 

Королівства Швеція у чинній 

редакції. Текст викладено українською 

мовою. Видання розраховане на 

практикуючих юристів, науковців, викладачів, аспірантів і 

студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисним 

усім, хто цікавиться законодавством іноземних держав. 

 

Конституції країн світу: 

Королівство Данія, Французька 

Республіка, Чеська Республіка, 

Республіка Польща / О. В. Коротюк, 

О. В. Лавринович. – К. : ОВК, 2021. 

– 232 с. 

У книзі представлено повні тексти 

Конституційного Акта Королівства 

Данія, Конституції Французької 

Республіки, Конституції Чеської 

Республіки та Конституції Республіки 

Польща у чинній редакції. Текст викладено українською мовою. 

Видання розраховане на практикуючих юристів, науковців, 

викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а 

також може бути корисним усім, хто цікавиться законодавством 

іноземних держав. 



Конституції країн світу: Республіка 

Болгарія, Румунія, Угорщина, Респу-

бліка Хорватія / О. В. Коротюк, 

О. В. Лавринович. – К. : ОВК, 2021. – 

250 с. 

У книзі представлено повні тексти 

Конституцій Республіки Болгарії, 

Румунії, Угорщини, Республіки Хорватія 

у чинній редакції. Текст викладений на 

українській мові. Видання розраховане 

на практикуючих юристів, науковців, 

викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а 

також може бути корисним усім, хто цікавиться законодавством 

іноземних держав. 

 

 

Коротюк О. В. Постанови про відмову 

у вчиненні нотаріальних дій: зразки 

документів / О. В. Коротюк. – К. : 

ОВК, 2016. – 95 с. 

У виданні представлено зразки постанов 

про відмову у вчиненні нотаріальних 

дій, розроблені з урахуванням вимог 

чинного законодавства України. 

Запропоновані зразки постанов можуть 

використовуватися у практичній 

діяльності державних і приватних 

нотаріусів. Книга може бути корисною для державних і приватних 

нотаріусів, працівників органів юстиції, спеціалістів юридичних 

служб підприємств та організацій усіх форм власності, науковців, 

викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. 



 

Оподаткування при вчиненні 

правочинів щодо нерухомого та 

рухомого майна : практичний 

посібник / Д. В. Журавльов, 

О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь. – К. : 

ОВК, 2021. – 92 с. 

У книзі наведено основні аспекти 

оподаткування операцій з нерухомим та 

рухомим майном, які підлягають 

нотаріальному посвідченню. Зокрема, 

авторами узагальнено положення 

законодавства щодо особливостей нарахування податку на доходи 

фізичних осіб, військового збору при операціях з купівлі-продажу, 

міни, дарування та спадкування нерухомого і рухомого майна 

фізичними особами, які є резидентами та нерезидентами України, а 

також особливостей обчислення збору до Пенсійного фонду 

України при придбанні об’єктів нерухомого майна. 

 

Северінова О. Б. Теорія держави і 

права : навчальний посібник / 

О. Б. Северінова. – К. : ВД «Дакор», 

2021. – 104 с. 

У навчальному посібнику викладено 

ключові терміни та категорії теорії 

держави і права. Висвітлено основні 

теорії походження держави, поняття та 

ознаки держави, джерела права, систему 

права, правові відносини, правову 

свідомість. Значну увагу приділено 

сучасним правовим сім’ям та вченню про демократію і права 

людини.  



 

 

 

 

 

Чекаємо на вас! 

 


