


67.99(4Укр)01

К65

Конституція України [Текст]. - Х. : Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 64 с.

Видання містить текст Закону України

―Про прийняття Конституції України і

введення її в дію‖ витяг із Закону

України ―Про внесення змін до

Конституції України‖ і текст Конституції

України ( за редакцією від 01.01.2006).



67.3(4Укр)я73

С79

Стеценко, С. Г.

Медичне право України [Текст] : Підручник для студентів вищ. навч. закладів / С. Г. 

Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців

"Правова єдність", 2008. - 508 с. Всього:  70 прим.

У підручнику висвітлені дані з

медичного права – нової навчальної

дисципліни, галузі правової науки.

Структурно підручник складається із

загальної та особливої частин.

Підручник призначений для

студентів, аспірантів, викладачів і

науковців юридичних і медичних

вищих навчальних закладів.



61:34(075.8)

С89

Судова медицина. Медичне законодавство. У 2-х книгах. [Текст] : Підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. - мед. університетів, інститутів та академій. Кн. 1 : Судова медицина / 

за ред. Б.В. Михайличенка. - 4 - е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 448 с. Всього:  30 

прим.

У підручнику стисло викладено

історію розвитку судової медицини

в Україні. Висвітлено питання

організаційно-процесуальних засад

судово-медичної експертизи. Для

студентів медичних факультетів

вищих навчальних закладів –

медичних університетів, інститутів

та академій, а також для інтернів і

судово-медичних експертів-

початківців.



61:34(02)

С89

Судова медицина. Медичне законодавство [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. 

закл. IV р. акред. Кн. 2 : Медичне законодавство: правова регламентація лікарської

діяльності / За ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. - 2-ге вид., виправл. - К. : 

ВСВ"Медицина", 2012. - 496 с. Всього:  17 прим.

У підручнику враховані останні

зміни в законодавстві України,

принципові положення адаптовано

до потреб медичної практики. Для

студентів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня

акредитації, а також для лікарів-

інтернів, лікарів різних

спеціальностей.



67.93

У45

Україна крізь призму європейської хартії прав пацієнтів [Текст] : результати

виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність

стандартам ЄС з прав пацієнтів. - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. - 158 с. Всього:  2 

прим.

У брошурі висвітлені результати другого
етапу європейських досліджень на
відповідність системи охорони здоров’я
України стандартам Європейської хартії
прав пацієнтів(2002). Матеріали роботи
призначені дослідникам, менеджерам,
охорони здоров’я, громадським і
політичним діячам, а також професійним
і громадським організаціям, які
займаються питаннями реформи
охорони здоров’я та проблемами
реалізації прав громадян в охороні
здоров’я.



67.3(4Укр)я73

О-75

Основи права та законодавства у фармації [Текст] : Нац. підручн. для студ. вищ. 

навч. закл. / За ред. А.А. Котвіцької [Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Суріков О.О., 

Волкова А. В., Черкашина А.В., Лобова І.О., Сурікова І.О.]. - Х. : НФаУ"Золоті

сторінки", 2016. - 528 с. Всього:  12 прим.

Викладено навчальний матеріал з

основ права та законодавчого

регулювання фармацевтичної

діяльності відповідно до освітньої

програми з дисципліни

―Фармацевтичне право та

законодавство‖. Для здобувачів

вищої освіти фармацевтичних та

медичних ВНЗ, викладачів,

працівників практичної фармації та

організаторів охорони здоров’я.



67.3(4Укр)я73

Б87

Братанюк, Л. Є.

Основи права і законодавства в охороні здоров'я [Текст] : підручник для студ. вищ. 

мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. (МОЗУ) / Л. Є. Братанюк. - 2-е вид. виправлене. - К. : 

Медицина, 2011. - 544 с. Всього:  21 прим.

Підручник сприяє засвоєнню

основних правових понять і категорій,

теоретичних напрацювань з питань

державотворення та функціонування

системи права, дії механізму

правового регулювання. Для студентів

вищих медичних навчальних закладів

І-ІІІ рівнів акредитації, викладачів,

абітурієнтів, учителів та учнів

загальноосвітніх шкіл, а також для

лікарів усіх спеціальностей.



67я73

П68

Правознавство [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / А. І. Берлач, С. С. 

Бичкова, Д. О. Карпенко та ін. - 2-е вид., доп. - К. : ВАВ "Правова єдність", 2009. - 792 

с. Всього:  3 прим.

Підручник базується на чинному

законодавстві України, практиці його

застосування та останніх наукових

джерел. Підручник розрахований,

насамперед, на учнів загальноосвітніх

шкіл, ліцеїв, гімназій та інших

навчальних закладів, які оволодівають

юридичними знаннями в межах діючих у

системі Міністерства освіти і науки

України програм з основ правознавства,

абітурієнтів.



67.3(4Укр)я73

М42

Медичне право України [Текст] : практикум / за ред. І.Я. Сенюти. - Львів : Світ, 

2014. - 296 с. Всього:  10 прим.

Навчально-методичний посібник

призначений для студентів ІІІ-IV рівнів

акредитації. Посібник є першим

виданням , у якому системно висвітлено

проблематику галузі медичного права

через практичні завдання. У практикумі

вміщено тематичний план, перелік

питань для самоконтролю, тестові і

творчі завдання, задачі, списки

основної, рекомендованої і додаткової

літератури.



67.99(4Укр)3

З-19

Закон України "Про вищу освіту" [Текст] : Науково-практичний коментар / За ред. 

В.Г. Кременя. - К. : ПП "СДМ-Студіо", 2002. - 328 с. Всього:  4 прим.

У книзі детально роз’яснюється зміст

найважливіших теоретичних понять

пов’язаних з навчально-виховним

процесом, розкриваються особливості

застосування положень Закону у всіх

сферах організації і діяльності вищих

навчальних закладів усіх форм власності.

Книга стане у нагоді всім учасникам

навчально-виховного процесу, студентам,

аспірантам, викладачам і керівникам

вищих навчальних закладів, широкому

колу читачів.



67.99(2Укр)3

Г72

Господарський кодекс України : кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року [Текст] 

: Текст відповідає офіційному. Україна. Закони. - К. : Школа, 2003. - 192 с. Всього:  10 

прим.

Господарський кодекс України

встановлює відповідно до Конституції

України правові основи господарської

діяльності, яка базується на

різноманітності суб’єктів

господарювання різних форм власності.



67.99(2Укр)4

Р70

Ромовська, З. В.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. [Текст] / З. В. Ромовська. 

- К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 530 с. Всього:  1 прим.

У виданні детально аналізуються норми

Сімейного кодексу України. Окремі

положення порівнюються з нормами

Кодексу про шлюб та сім’ю України та

міжнародними конвенціями,

ратифікованими в Україні. Коментар

розрахований на суддів, адвокатів,

нотаріусів, працівників органів

реєстрації актів цивільного стану,

викладачів, студентів, а також усіх, хто в

повсякденному житті стикається з

проблемами сімейного права.



67.99(2Укр)5я73

Е45

Екологічне право України [Текст] : Підручник для студ. юр. спец. вищ. навч. заклад. 

/ За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. - Х. : "Право", 2001. - 480 с. Всього:  5 прим.

Підручник підготовлений відповідно до

навчальної програми з екологічного

права і складається з двох частин –

Загальної і Особливої. Для студентів,

аспірантів і викладачів вищих

юридичних навчальних закладів, а також

практичних працівників.



67.99(4Укр)3

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : Прийнятий 16 січня 2003 року. - Офіційне

видання. - К. : Парламентське вид-во, 2003. - 352 с. Всього:  11 прим.

Цивільний кодекс України —

основний нормативно-правовий акт

цивільногог законодавства України,

прийнятий Верховною Радою України 16

січня 2003року.Цивільний кодекс України

є кодифікованим нормативним актом

(законом) , яким регулюються особисті

немайнові та майнові відносинии

(цивільні відносини), учасниками яких

є фізичні таюридичнічні особи, Держава

Україна, територіальні громади,

іноземні держави та інші

суб'єкти публічного права.


