Нові надходження
літератури
УДК 930.2:929](477)
до відділу наукової інформації та бібліографії
Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і
за 2020 рік
перспек¬тиви
розвитку досліджень, видавничої та
інформаційної роботи: колективна

Законодавство України
УДК 347(477)(094.4)
ББК 67.9(4Укр)304
Н34
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу
України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / за заг. ред. Короєда
С. О. – Київ : Професіонал, 2019. - 1156 с.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний
аналіз чинної редакції Цивільного кодексу України з урахуванням
змін і доповнень станом на 5 лютого 2019 року.
Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів,
прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів
юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також
усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами
справ в порядку цивільного судочинства.

УДК 346.9(477)(094.5)
ББК 67.9(4Укр)304-3
Н34
Науково-практичний коментар Господарського кодексу
України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / за заг. ред.
Галунька В. В. - Київ : Професіонал, 2019. - 740 с.
У даному науково-практичному коментарі на основі наукового
аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення
правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами
господарських спорів, наводиться постатейне тлумачення його
положень, що визначають основні засади господарювання в
Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення господарської діяльності між
суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та
іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників
судових і правоохоронних органів, а також науковців, викладачів,
аспірантів і студентів юридичних та економічних закладів освіти.

УДК 342.9 (477)(094.5)
ББК 67.9(4Укр)301-3
Н34
Науково-практичний коментар Кодексу України про
адміністративні правопорушення. [Текст] : станом на 5 лют.
2019 р. / за заг. ред. Журавльова Д. В. - Київ : Професіонал,
2019. - 800 с.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний
аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні
правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом
на 5 лютого 2019 року.
Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали
змін в 2016-2018 р., а також новим складам правопорушень,
запровадженим законодавцем в цей період. При підготовці
коментаря широко використано положення профільних законів та
підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила,
порушення
яких
утворюють
склади
адміністративних
правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних
інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення
матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці
порушення
окремими
органами
(посадовими
особами),
уповноваженими на їх розгляд.
Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів,
посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про
адміністративні правопорушення, а також студентів, аспірантів і
викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової
відповідальності за проступки у різних сферах суспільних
відносин.
УДК 346.9(477)(094.5)
ББК 67.9(4Укр)304-3
Н34
Науково-практичний
коментар
Господарського
процесуального кодексу України [Текст] : станом на 2 верес.
2019 р. / за заг. ред. Короєда С. О. - Київ : Професіонал, 2019. 400 с.
У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний
аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу
України з урахуванням останніх змін і доповнень.
Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про
господарський процес як врегульовану нормами господарського
процесуального права діяльність суду, що здійснюється в
установленому законом порядку та визначається системою
взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і
господарських процесуальних дій суду, органу державного
виконання та учасників процесу з їх реалізації.

УДК 349.444(477)
ББК 67.304.2(4УКР)
Н34
Науково-практичний коментар Житлового кодексу України
[Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / за заг. ред. Журавльова Д.
В. - Київ : Професіонал, 2019. - 304 с.
У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний
аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з
урахуванням останніх змін і доповнень.
Коментар, що призначений для правників, студентів юридичних
факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого
широкого кола читачів, вже буде до сучасної редакції вказаного
кодексу.

УДК 349.2(477)(094.4)
ББК 67.9(4Укр)305
Н34
Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю
України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / за заг. ред. Іншина
М. І., Занфіровоії Т. А., Чижмарь Ю. В. - Київ : Професіонал,
2019. - 344 с.
У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний
аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з
урахуванням останніх змін і доповнень.
Коментар, призначений для практичного застосування,
зацікавить
керівників
підприємств,
установ,
організацій,
працівників профспілкових організацій, практикуючих правників,
студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим
правом.

УДК 347.61(477)(094.4)
ББК 67.9(4Укр)304.4
Н34
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
[Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / за заг. ред. Журавльова Д.
В. - К. : Професіонал, 2019. - 520 с.
У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу
України проведено ретельний аналіз усіх статей.
Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного,
Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та
нормативно-правових актів України, які більш детально
окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій
практиці.
Коментар буде корисним працівникам державних органів,
нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним
працівникам, аспірантам, ад’юнктам, здобувачам, пошукачам,
магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних
закладів України, а також пересічним громадянам України.

Бібліотечна справа
УДК 930.2:929](477)
ББК 63.2(4Укр)
І-90
Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і
перспективи
розвитку
досліджень,
видавничої
та
інформаційної роботи [Текст] : колект. монографія / Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського;
редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) та ін. - Київ : НБУВ, 2019. 364 с.
Колективна монографія Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містить
аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону,
здобутків і нерозв’язаних проблем розвитку історико-біографічних
досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері
вітчизняної біографіям, а також завдань і перспектив їх
подальшого вдосконалення. Сформульовані в монографії
методичні рекомендації адресовані міністерствам і відомствам,
науковим установам та закладам освіти, бібліотекам, музеям,
видавництвам, редакціям журналів, ЗМІ, інформаційним центрам,
громадським осередкам, які працюють у сфері історикобіографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної
інформації та історико-біографічних знань.
УДК 016:929](477)(066)
ББК 63.3(4Укр)-8
У45
Українська біографістика [Текст] = Biographica Ukrainica :
зб. наук. праць / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. –
Київ : НБУВ, 1996 - .
Вип. 17. - 2019. - 344 с.
Тематичний випуск збірника наукових праць присвячено
століттю Національної академії наук України та Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що припали на 2018 р.
Долі цих установ нерозривно переплетені між собою долями
людей, які їх творили й формують нині. В межах цієї конкретики
матеріали збірника розкривають теоретичні та методичні засади
висвітлення життєвого і творчого шляху відомих діячів науки,
освіти та культури України, сучасні проблеми й тенденції розвитку
української і світової біографістики, біографіки та біобібліографії,
питання формування електронних біобібліографічних ресурсів.
Розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів
вищих навчальних закладів, працівників музейних, архівних і
бібліотечних установ, краєзнавців.

УДК 001.32:[001.814:929]:94(477)«1918/1933»
ББК 72.4(4Укр)+63.3(4Укр)6-8
А22
Ляшко С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для
складання Біографічного словника діячів України (1918-1933)
Всеукраїнської академії наук [Текст] : [збірка] / С. М. Ляшко ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І.
Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : [б.
в.], 2018. - 532 с.
Представлена
збірка
автобіографічних
документів
є
продовженням вивчення діяльності і досягнень Постійної комісії
для складання Біографічного словника діячів України, що діяла в
складі Всеукраїнської академії наук в 1918-1933 роках.
Автобіографії і відповіді на запитання анкет українських діячів
кінця XIX ст. - 30-х рр. XX ст. цілеспрямовано накопичувалися в
Біографічній комісії для отримання інформації з метою створення
Біографічного словника українських діячів. В збірці представлено
143 документи різних за фахом відомих, маловідомих і зовсім
незнаних осіб, що відрізняє її від відомих збірок «Самі про себе».
Автобіографічні наративи як особлива форма характеристики
людської діяльності сукупно складають відповідний соціальний і
культурний контексти часу, в якій автор кожного документа
вписав образ свого «Я». Значна частина документів публікується
вперше.
Видання призначене для всіх, кого цікавить історія України
кінця XIX ст. — першої третини XX ст. у її різноманітному
персональному вимірі.

УДК 323-044.247:[004+008](477)
ББК 66.3(4Укр)71
І-74
Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів
України [Текст] : [монографія] / О. Онищенко, В. Горовий, Л.
Дубровіна [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 224 с.
У монографії розглядаються основні напрями спільної
культурної еволюції регіонів українського суспільства в умовах
становлення євроінтеграційних орієнтирів розвитку об’єднавчих
процесів у рамках соціальних перетворень інформаційного
суспільства.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації,
широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.

УДК 323.2:316.776-021.3](477)
ББК 66.5(4Укр)
П52
Половинчак Ю. Сучасне інформаційно-комунікаційне
середовище як простір трансформації української національної
ідентичності [Текст] : монографія / Юлія Половинчак ; наук.
ред. В. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - 372 с.
У монографії розглянуто особливості еволюції інформаційних
процесів постіндустріального суспільства, тенденції змін у
співвідношенні
системи
горизонтальних
і
вертикальних
інформаційних
обмінів
у
процесі соціального розвитку
суспільства, удосконалення якості управлінської інформаційного
забезпечення діяльності. Акцентовано увагу на соціальних
інформаційних мережах, новітніх формах інформаційних обмінів,
що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у
зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення
внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації,
широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
УДК 02:001.32](477)(048.8)"2016"
ББК 78.34(4Укр)754.1
Р58
Робота бібліотек наукових установ Національної академії
наук України в 2016 році [Текст] : інформ.-аналіт. огляд / О. В.
Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. О. С.
Онищенко, Г. І. Солоіденко ; Нац. акад. наук України, Нац. бка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017 Вип. 22. – 2017. - 244 с.
Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань
«Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук
України в ... р.», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек.
Випуск уміщує аналітичні матеріали, статистичні таблиці та
довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних
підрозділів 105 наукових установ НАН України, які надали звіти
до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, в т. ч. коротка
відомості про десять бібліотек, які знаходяться на території,
підконтрольній терористам м. Донецька, та в анексованому Росією
Криму. Подано також нові законодавчі та нормативно-правові
документи в галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної
діяльності, список нових фахових надходжень. Розділ консультації
вміщує приклади оформлення використаних джерел відповідно до
Національного стандарту України та про вільне використання
бібліотеками об’єктів авторського права
Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційних
підрозділів наукових установ НАН України, фахівцям бібліотечної
галузі.

УДК 023.4:027.54](477-25)НБУВ"1923/1933"(092)Іваницький
ББК 78.33(4УКР)5/6-8
I-19
Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане
книзі [Текст] : [збірник] / [упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ;
редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018.
- 312 с.
Збірник присвячено заступнику директора Всенародної
бібліотеки України (нині - Національна бібліотека України імені В.
І. Вернадського) в 1923-1933 рр., керівнику відділу Орієнталія та
інших
спеціалізованих
відділів
установи,
видатному
бібліотекознавцю, книгознавцю, сходознавцю Віктору Федоровичу
Іваницькому (20.XI.1881-26.II.1955).
Збірник складається зі статей про В. Ф. Іваницького, публікації
архівних документів (автобіографія, спогади, заяви щодо
реабілітації, а також підготовлені ним бібліотечні інструкції) та
бібліографічних покажчиків – списків праць ученого, літератури
про нього, іменного покажчика.
Видання підготовлено до 100-річчя Національної бібліотеки
України
імені
В.
І.
Вернадського, призначено
для
бібліотекознавців,
бібліотекарів,
бібліографів,
біографістів,
книгознавців, істориків сходознавства.

УДК 070(100=161.2)"1898/2015":027.54(477-25)НБУВ
ББК 76.125.1(4УКР-2К)
У45
Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами
України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського) [Текст] : каталог / [уклад.: О. А. Вакульчук, О.
С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.] ;
Нац. акад. наук України, Нац. біб-ка України ім. В. І.
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 474 с.
Каталог «Українські газети 1898-2015 років, що виходили за
межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського)» містить 672 назви періодичних видань. Усі
газети досліджено укладачами de visu. Каталог складається з
повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом
назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Опис газет
здійснено мовою оригіналу. Науково-довідковий апарат каталогу
складається з чотирьох покажчиків – географічного, іменного,
хронологічного, покажчика мов; є словник псевдонімів та
криптонімів і список скорочень. Каталог буде в нагоді для
дослідницької роботи в усіх галузях науки і культури.
Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а
також усіх, хто цікавиться історією української преси.

УДК 001.32(477)(091)«1956/1960»
ББК 72.4(4УКР)711я45
І-90
Історія Національної академії наук України. 1956-1960
[Текст] / редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. .- (Джерела з історії
науки в Україні).
Ч. 1 : Документи і матеріали / упоряд.: Л. М. Яременко [та
ін.]. – 2016. - 872 с.
Дане видання продовжує публікацію документів і матеріалів з
історії Національної академії наук України, зокрема 1956-1960 рр.,
і складається з двох частин. У першій частині до наукового обігу
вводяться
невідомі та
маловідомі архівні документи,
фотодокументи,
матеріали
періодичних
видань,
що
характеризують
науково-дослідну та науково-організаційну
діяльність АН УРСР в означений хронологічний період, та вміщено наукові коментарі до них.
Видання розраховане на науковців, істориків, зокрема істориків
науки, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та
студентів.

УДК 001.32(477)(091)«1956/1960»
ББК 72.4(4УКР)711я45
І-90
Історія Національної академії наук України. 1956-1960
[Текст] / редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. .- (Джерела з історії
науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки / упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.]. – 2016. 1064 с.

Дана книга є другою частиною видання «Історія Національної
академії наук України. 1956-1960». До неї включено наукові
розробки колективу Інституту архівознавства Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які інформативно
доповнюють джерельну базу з історії НАН України,
документально висвітлену в першій частині.
Видання розраховане на науковців, істориків, зокрема істориків
науки, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та
студентів.

УДК 001.32(477)"1946/1970"
ББК 72.4(4Укр)711
Н35
Національна академія наук України – 100. Головні тенденції
розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали. / [редкол.: О. С.
Онищснко (голов. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко], Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Ін-т архівознавства. - Київ, 2018 - . - (Джерела з історії науки в
Україні).
Кн. 2, ч. 1 : 1946-1970. – 2018. - 1088 с.
Цим науковим виданням продовжується публікація комплексу
звітних документів Національної академії наук України, який
репрезентує напрями наукових досліджень і здобутки академічних
колективів за сторічний період. У другій книзі видання
«Національна академія наук України - 100: головні тенденції
розвитку і здобутки» представлено науково-звітну документацію
Національної академії наук України за 1946-1991 рр. До першої
частини цієї книги увійшли маловідомі архівні документи,
матеріали періодичних видань, що характеризують наукову
діяльність Академії у 1946-1970 рр.
Видання розраховане на істориків науки, джерелознавців,
архівістів, документознавців, викладачів закладів вищої освіти,
студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.

УДК 027.54(477)(082)
ББК 78.34(4Укр)751.1
Б59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ.
и теорет. сб. / Нац. акад наук Украины, Нац. б-ка Украины им.
В. И. Вернадского, Междунар. акад. наук, Совет дир. науч. б-к
и информ. центров : редкол.: А. Онищенко (председатель) [и
др.]. – Киев : НБУВ, 2000 – .
Вып. 16 / [ред.: И. Захарова, Л. Сисина]. – 2018. - 240 с.
Автори статей даного випуску, спираючись на підсумки
проведених досліджень, а також практичний досвід реалізації
наукових проектів, узагальнюють досягнення колективів
академічних бібліотек у різних сферах бібліотечної діяльності.
Велику увагу приділено теоретичному обгрунтуванню і практиці
інноваційних перетворень в бібліотеках, специфіку впровадження
нових інформаційних технологій.
У наукових статтях розглядаються шляхи вдосконалення
кадрової політики та проблеми підготовки фахівців бібліотечної
професії.
Збірка
адресована
працівникам
бібліотек,
архівів,
інформаційних служб, викладачам та аспірантам вузів, які готують
фахівців у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності.

Випуски збірника розміщені на сайті НБУВ та в повнотекстовій
базі даних.
«Наукова Періодика України». Інформація про збірку
представлена в Українському реферативному журналі «Джерело»,
реферативної БД «Україніка наукова» та в бібліометрична системі
Google Scholar.
.

