
ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ!

Загальна бібліотека в інституті №3 пропонує Вашій увазі презентацію віртуальної книжкової

виставки «Нові надходження за квітень».

В даній презентації нові видання літератури згруповано за таким галузевим принципом:

І. «Конституційне право», ІІ. «Адміністративне право», ІІІ. «Кримінально-виконавче право»,

ІV. «Кримінальний процес», V. «Криміналістика», VI. «Міжнародне право».

Презентацію скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Подана інформація вміщує повний бібліографічний опис нових видань згідно з національним стандартом

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила

складання». Проінформовано про інвентарний номер, місцезнаходження видання та шифр. Поряд з цим

подано стислі анотації (мовою видання), які допоможуть Вам краще зорієнтуватися у змісті книг. До

виставки увійшли ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені у традиційні

каталоги і вже сьогодніпропонуютьсядо послуг читачів.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень ще знаходиться в процесі науково-

технічної обробки. Інформацію про таку літературу буде подано в наступній презентації.

Перелік умовних позначень

Ч/З №1– Читальний зал №1 (5-й поверх)

НН/А– Абонемент навчально-наукової літератури (3-й поверх)

З повагою Оксана Батрак.



І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

44907 – Ч/З №1

44908 – НН/А

Х620

П 50

Полиция и права человека [Текст]: практ. пособ. /

[Д.А.Кобзин, А.Н.Черноусов] ; Европейский Союз, Совет

Европы. – [изд. 3-е, дораб.]. – Х.: [Хар. ин-т соц-ных

исследований; Совет Европы], 2011. – 336 с.

Пособие содержит материалы, посвященные ситуации

с соблюдением прав человека в Украине. Обучающимся

предлагается ряд модельных ситуаций, которые содержат

вопросы для обсуждения и касаются соблюдения норм как

национального законодательства, так и международного.

Пособие будет интересно преподавателям,

инструкторам профессиональной подготовки, курсантам,

адъюнктам ВУЗов системы МВД Украины, а также всем

интересующимся данной проблемой.



ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

44905 – Ч/З №1

Х621

М 77 

Моніторинг незаконного насильства в органах

внутрішніх справ України (2004-2015 рр.) [Текст] / К.Замніус,

А.Черноусов, М.Колоколова та ін. ; Хар-кий ін-т соц-них

дослід., Хар-ка правозахисна група. – Х. : Права людини,

2015. – 280 с.

Видання пропонує читачеві ознайомитись із

результатами п'ятого етапу моніторингового соціологічного

дослідження, спрямованого на вивчення проблем незаконного

насильства в органах внутрішніх справУкраїни.

Видання буде корисним керівництву та працівникам

органам внутрішніх справ та інших правоохоронних органів,

державним службовцям, адвокатам, правозахисникам,

викладачам навчальних закладів системиМВСУкраїни.



ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

44897– Ч/З №1

44898, 44899 – НН/А

Х628.4

Г 87

Громадський контроль в’язниць: досвід та

перспективи [Текст] / [упоряд. О.П.Букалов]; Донецький

меморіал. – Х. : Права людини, 2015. – 64 с.

Збірка містить рекомендації, спрямовані на створення

ефективного механізму подання скарг засудженими.

Текст даного видання розміщено на інтернет-сайті

www/ukrprison.org.ua.



44894 – Ч/З №1

44895, 44896 – НН/А

Х628.4

Д 70 

Дотримання прав особливих груп ув’язнених [Текст] :

матер. конф. «Проблеми поліпшення умов тримання

особливих груп ув’язнених» (Київ, 24.06.2014) / Донецький

меморіал, Пенітенціарне тов. Укр. – Х. : Права людини, 2014.

– 52 с.

Збірка містить матеріали конференції “Проблеми

поліпшення умов тримання особливих груп ув'язнених”, яка

відбулась у Києві 24 червня 2014 року.

Видання призначене для працівників пенітенціарної

служби, слухачів навчальних закладів відомства, народних

депутатів, науковців та спеціалістів державних структур, а

такождля активістів громадських організацій.

Матеріали збірки розміщені на інтернет-сайті

www.ukrprison.org.ua.



IV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

44909– Ч/З №1
44910 – НН/А

Х629.3

К 82 

Кримінальний процес України у питаннях і
відповідях [Текст] : навч. посіб. / Л.Д.Удалова, Д.О.Савицький
та ін.; НАВС. – К. : КНТ, 2016. – 269 с.

Навчальний посібник підготовлений у рамках чинного
кримінального процесуального законодавства України і
допоможе слухачам та студентам під час підготовки до
складання заліків та іспитів із зазначеної навчальної
дисципліни.

У Загальній частині посібника розглядаються такі
основні питання: поняття, суть і завдання кримінального
процесу, джерела кримінального процесуального права,
засади, суб'єкти кримінального провадження, докази та
доказування у кримінальному процесі, відшкодування шкоди,
процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення
кримінального провадження.

В Особливій частині розглядаються стадії
кримінального процесу та приділяється увага детальній
характеристиці слідчих (розшукових) дій, особливих порядків
кримінального провадження та основних положень
міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження.



44893– Ч/З №1

Х629.3

М 58 

Міжнародний розшук та видача особи, яка вчинила

кримінальне правопорушення [Текст] : навч. посіб. /

І.В.Басиста, В.І.Галаган, О.М.Калачова, Л.В.Максимів; МВС

Укр., НАВС. – К. : [УкрДГРІ], 2016. – 276 с.

Навчальний посібник розрахований на працівників

Національної поліції, у сфері захисту державного кордону та

міграції (імміграції та еміграції), прокуратури та суду;

курсантів навчальних закладів системи МВСУкраїни.

Навчальний посібник може бути використаний у

навчальному процесі під час викладання навчальних дисциплін

“Кримінальний процес України”, “Практикум зі складання

кримінально-процесуальних документів”, “Судові та

правоохоронні органи України”.



V. КРИМІНАЛІСТИКА

44911– Ч/З №1

Х629.4

К 74 

Кофанов,Андрій Віталійович

Судова балістика: практичні аспекти [Текст] : навч.

посіб. / А.В.Кофанов, О.Л.Кобилянський, В.В.Арешонков ;

МВС Укр., НАВС. – К. : [УкрДГРІ], 2016. – 408 с.

У даному навчальному посібнику розглядаються

теоретичні та методологічні основи судової балістики та

судово-балістичної експертизи. Розглянуто класифікацію та

будову вогнепальної зброї, набоїв до неї, механізму утворення

слідів на елементах набоїв.

Для курсантів та слухачів навчальних закладів

системи, співробітників Експертної служби МВС України та

судово-експертних установ, слідчих підрозділів, а також

прокуратурита суду.



VI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

44906– Ч/З №1

Х91

М 58

Міжнародно-правові акти у сфері ювенальної

політики [Текст] / [Ін-т законодавства ВРУ, Представництво

дитячого фонду ООН] ; за заг. ред. В.О.Зайчук. – К. : [ФО-П

Буря О.Д.], 2014. – 712 с.

До збірника включені основні документи, прийняті

ОрганізацієюОб'єднаних Націй та Радою Європи.

Матеріали цієї публікації підготовлені Інститутом

законодавства Верховної Ради України у співпраці з

Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в

Україні в рамках спільного проекту Європейської Комісії та

ЮНІСЕФ “Досягнення найбільшої консолідації реформ у

системі ювенальної юстиції з метою протидії тортурам та

іншим формам жорстокого поводження з дітьми в

пострадянських країнах”.


