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Закони
Про верифікацію та моніторинг державних виплат [Текст] : закон від
03.12.19 р., № 324-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 12, 22 січня. –
С. 6–7.
Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки
пластового, скаутський рух [Текст] : закон від 17.12.19 р., № 385-IX / Україна
// Голос України. – 2020. – № 7, 15 січня. – С. 17. ; Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 12, 22 січня. – С. 9.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення
відповідальності за злочини, вчинення проти статевої недоторканності
малолітньої особи [Текст] : закон від 19.12.19 р., № 409-ІХ / Україна
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 8, 16 січня. – С. 9.
Про внесення до деяких законодавчих актів України, що регулюють
питання трансплантації анатомічних матеріалів людини [Текст] : закон від
20.12.19 р., № 418-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 8, 16 січня. –
С. 8–9.
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку
розгляду судових справ [Текст] : закон від 15.01.20 р., № 460-IX / Україна
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 25, 8 лютого. – С. 8–9. ; Голос України. –
2020. – № 24, 7 лютого. – С. 5–7.
Про внесення змін до деяких до деяких законів України щодо
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти [Текст] : закон від
18.12.19 р., № 392-IX / Україна // Голос України. – 2020. – № 7, 15 січня. –
С. 18–20.
Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення
територій та адміністративних центрів територіальних громад [Текст] : закон
від 16.04.20 р., №562-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 90, 15
травня. – С. 1.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб [Текст] :
закон від 16.01.20 р., № 474-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 40,
29 лютого. – С. 8.
Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і
протидії політичній корупції [Текст] : закон від 19.12.19 р., № 410-ІХ
/ Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 12, 22 січня. – С. 8. ; Голос
України. – 2020. – № 7, 15 січня. – С. 12–13.
Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей
призначення керівників державних та комунальних закладів культури на
тимчасово окупованих територіях [Текст] : закон від 14.01.20 р., № 447-ІХ
/ Україна // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 4.
Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії
рейдерству [Текст] : закон від 05.12.19 р., № 340-IX / Україна // Голос
України. – 2020. – № 7, 15 січня. – С. 14–17.
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
діяльності Державного бюро розслідувань [Текст] : закон від 03.12.2019 р., №
305-IX / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 2, 4 січня. – С. 7.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою
збереження довкілля щодо посилення відповідальності дії, спрямовані на
забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів
рослинного світу [Текст] : закон від 13.04.20 р., № 556-ІХ / Україна
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 74, 17 квітня. – С. 1. ; Голос України. –
2020. – № 66, 16 квітня. – С. 3.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою
підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) [Текст] : закон від 07.05.20
р., № 587-ІХ / Україна // Голос України. – 2020. – № 81, 19 травня. – С. 11.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" [Текст] : закон від
04.03.20 р., № 524-ІХ / Україна // Голос України. – 2020. – № 52, 19 березня. –
С. 6–8.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних
копалин [Текст] : закон від 19.12.2019 р., № 402-IX / Україна // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 2, 4 січня. – С. 8.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження єдиного рахунку для оплати податків і зборів, єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне страхування [Текст] : закон від 13.04.20 р.,
№ 559-IX / Україна // Голос України. – 2020. – № 67, 17 квітня. – С. 4.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Текст] : закон від
17.04.20 р., № 559-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 76, 22
квітня. – С. 1.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників
антитерористичної операції [Текст] : закон від 04.12.19 р., № 329-ІХ / Україна
// Голос України. – 2019. – № 247, 24 грудня. – С. 4.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я [Текст] : закон від 20.12.19 р.,
№ 421-IX / Україна // Голос України. – 2020. – № 7, 15 січня. – С. 23.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питання сумісництва працівників патронатної служби Верховної Ради
України [Текст] : закон від 03.12.19 р., № 319-ІХ / Україна // Голос України. –
2019. – № 247, 24 грудня. – С. 4.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії рейдерству [Текст] : закон від 05.02.20 р., № 56 / Україна
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 27, 12 лютого. – С. 6–8.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності [Текст] : закон
від 13.05.20 р., № 590-ІХ / Україна // Голос України. – 2020. – № 84, 22
травня. – С. 1–8.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов
обігу земель сільськогосподарського призначення [Текст] : закон від 31.03.20
р., № 552-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 84, 5 травня. – С. 4. ;
Голос України. – 2020. – № 74/75, 30 квітня. – С. 6.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості
населення та трудової міграції [Текст] : закон від 05.12.19 р., № 341-ІХ
/ Україна // Голос України. – 2019. – № 248, 26 грудня. – С. 16. ; Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 5, 11 січня. – С. 10.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)
[Текст] : закон від 30.03.20 р., № 540-IX / Україна // Голос України. – 2020. –
№ 62, 2 квітня. – С. 1–6.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, срямованих
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) [Текст] : закон від 17.03.20 р., № 530-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 52, 19 березня. – С. 1.
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на
2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку
підприємництва [Текст] : закон від 14.01.20 р., № 436-ІХ / Україна // Голос
України. – 2020. – № 12, 22 січня. – С. 3.
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» [Текст] : закон від 13.04.20 р., № 553-IX / Україна
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 78, 24 квітня. – С. 1–2. ; Голос України. –
2020. – № 68, 17 квітня. – С. 1–2.
Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню короновірусної хвороби
(COVID-19) [Текст] : закон від 13.04.20 р., № 555-IX / Україна // Голос
України. – 2020. – № 67, 17 квітня. – С. 4.
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України [Текст] :
закон від 12.12.19 р., № 378-IX / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 29,
14 лютого. – С. 8. ; Голос України. – 2020. – № 20, 1 лютого. – С. 4.
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної
реформи [Текст] : закон від 17.01.20 р., № 440-IX / Україна // Голос
України. – 2020. – № 27, 12 лютого. – С. 12–17.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного
податку [Текст] : закон від 18.12.19 р., № 391-ІХ / Україна // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 10, 18 січня. – С. 8–9.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів
України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19) [Текст] : закон від 13.05.20 р., № 591-ІХ
/ Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 103, 2 червня. – С. 1.

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із
вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо
вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізінгу [Текст] : закон
від 20.12.19 р., № 425-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 9, 17
січня. – С. 9.
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві [Текст] : закон від 16.01.20 р.,
466-ІХ / Україна // Голос України. – 2020. – № 84, 22 травня. – С. 9–24.
Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про деякі питання
ввезення на митну територію України та проведення першої державної
реєстрації транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для
деяких транспортних засобів [Текст] : закон від 03.12.19 р., № 313-ІХ
/ Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 11, 21 січня. – С. 8.
Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів [Текст] : закон від 12.12.19 р., № 377-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 11, 21 січня. – С. 8–9. ; Голос України. – 2019. – № 248, 26
грудня. – С. 14.
Про Національну інфраструктуру геопросторових даних [Текст] :
закон від 13.04.20 р., № 554-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 98,
26 травня. – С. 4–5. ; Голос України. – 2020. – № 77/78, 7 травня. – С. 16–17.
Про оренду державного та комунального майна [Текст] : закон від
03.10.20 р., № 157-ІХ / Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 17, 29 січня. –
Вкладка.
Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними та
фторованими парниковими газами [Текст] : закон від 12.12.19 р., № 376-IX
/ Україна // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 3, 9 січня. – С. 8–10. ; Голос
України. – 2019. – № 248, 26 грудня. – С. 12–14.

Постанови
Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати
працівників бюджетної сфери [Текст] : постанова 27.12.19 р., № 1151
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 4, 10 січня. –
С. 8.

Деякі питання Державної соціальної служби України [Текст] :
постанова від 18.12.19 р., № 1053 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий
кур'єр. – 2019. – № 247, 24 грудня. – С. 10.
Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та
громадянського суспільства [Текст] : постанова від 24.12.19 р., № 1171
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 28, 12 лютого. –
С. 8.
Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму
[Текст] : постанова від 24.12.19 р., № 1162 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 28, 12 лютого. – С. 7.
Деякі питання діяльності Державного агентства спорту [Текст] :
постанова від 24.12.19 р., № 1160 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 6, 14 січня. – С. 10–11.
Деякі питання дорожнього господарства [Текст] : [є інформація
стосовно Сумської області] : постанова від 29.01.20 р., № 36 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 20, 1 лютого. – С. 9–18.
Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році
[Текст] : постанова від 03.03.20 р., № 179 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 42, 4 березня. – С. 12.
Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік
[Текст] : постанова від 27.11.19 р., № 1119 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 250, 28 грудня. – С. 17.
Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин»
[Текст] : постанова від 15.11.19 р., № 1177 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 19, 31 січня. – С. 10–19.
Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного
обслуговування населення у 2020 році [Текст] : постанова від 05.02.20 р., №
65 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 25, 8
лютого. – С. 16–19.

Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених
свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення
[Текст] : постанова від 11.12.19 р., № 1122 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 250, 28 грудня. – С. 20.
Деякі питання спрощення доступу до безплатної вторинної правової
допомоги [Текст] : постанова 27.12.19 р., № 1134 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. – С. 8.
Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний
транспорт [Текст] : постанова від 27.12.19 р., № 1174 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 15, 25 січня. – С. 11.
Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та
Єдиного державного порталу адміністративних послуг [Текст] : постанова від
04.12.19 р., № 1137 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. –
№ 251, 31 грудня. – С. 9.
Питання українського правопису [Текст] : постанова від 22.05.19 р., №
437 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 100, 30
травня. – С. 4.
Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію [Текст] : постанова від
15.01.20 р., № 4 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. –
№ 28, 12 лютого. – С. 10.
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з
питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля [Текст] :
постанова від 04.12.19 р., № 1065 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий
кур'єр. – 2019. – № 247, 24 грудня. – С. 13–16.
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань фінансування розвитку спорту [Текст] : постанова від 24.12.19 р., №
1136 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31
грудня. – С. 8.
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у
сфері оплати праці : [зміни до постанов: від 08.02.95 р., № 100 «Про
затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати», від 19.05.99
р., № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств»]
[Текст] : постанова від 27.05.20 р., № 410 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 102, 30 травня. – С. 1.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо питань електронної системи охорони здоров'я [Текст] : постанова від
15.04.20 р., № 348 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 89, 14 травня. – С. 1.
Про внесення змін до Ліцензованих умов провадження освітньої
діяльності [Текст] : постанова від 03.03.20 р., № 180 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 42, 4 березня. – С. 12.
Про внесення змін до Методики формування спроможних
територіальних громад [Текст] : постанова від 24.01.20 р., № 34 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 19, 31 січня. – С. 19–20.
Про внесення змін до переліку професійних захворювань [Текст] :
постанова від 13.05.20 р., № 394 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 97, 23 травня. – С. 7.
Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України [Текст] : постанова від 24.01.20 р., № 90 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 32, 19 лютого. – С. 7–9.
Про внесення змін до Положення про Премію Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження інноваційних технологій [Текст] :
постанова від 12.02.20 р., № 115 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 37, 26 лютого. – С. 4.
Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних
працівників [Текст] : постанова від 24.12.19 р., № 1094 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 250, 28 грудня. – С. 16.
Про внесення змін до Порядку введення Державного земельного
кадастру [Текст] : постанова від 04.12.19 р., № 1140 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. – С. 13–14.
Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про працю [Текст] : постанова від 04.12.19 р., №
1132 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31
грудня. – С. 7.
Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами [Текст] : постанова від 19.02.20 р., № 124 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 36, 25 лютого. – С. 11–13.

Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників [Текст] : постанова від 27.12.19 р., № 1133
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. –
С. 8.
Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам [Текст] : постанова від 19.02.20 р.,
№ 137 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 43, 5
березня. – С. 14.
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29
серпня 2003 р., № 1380 і від 8 червня 2016 р., № 369 [Текст] : внесено зміни
до постанов: «Про ліцензування освітніх послуг», «Про затвердження складу
Акредитаційної комісії» : постанова від 12.02.20 р., № 84 // Урядовий
кур'єр. – 2020. – № 31, 18 лютого. – С. 6.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2018 р., № 845 [Текст] : [внесення змін до постанови: "Деякі питання
дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання"] постанова від
13.05.20 р., № 367 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 94, 21 травня. – С. 8.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5
квітня 1999 р. № 541 [Текст] : [внесення зміни до постанов: «Про
затвердження Порядку надання пільгового проїзду учням закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
студентам
(курсантам
невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у міському і
приміському пасажирському транспорті, міжміському автомобільному
пасажирському та залізничному транспорті територією України»] : постанова
від 27 травня 2020 р. № 419 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 102, 30 травня. – С. 7.
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 р., № 978 [Текст] : [внесення змін до постанови: "Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах"] : постанова від 27.05.20 р., № 412 // Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 101, 29 травня. – С. 7.
Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв'язку
[Текст] : постанова 27.12.19 р., № 1149 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 4, 10 січня. – С. 4.
Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між
місцевими бюджетами [Текст] : постанова від 19.02.20 р., № 114 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 43, 5 березня. – С. 9–10.

Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне
проходження сертифікації [Текст] : постанова від 19.02.20 р., № 113
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 37, 26 лютого. –
С. 4.
Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 , спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів
[Текст] : постанова від 20.05.20 р., № 392 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 95, 21 травня. – С. 2–4.
Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» у 2020 році [Текст] : постанова від 12.02.20
р., № 105 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 40, 29
лютого. – С. 8.
Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» [Текст] : постанова від 12.02.20 р., № 100 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 39, 28 лютого. – С. 9.
Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19 [Текст] : постанова від 11.03.20 р., № 211 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 47, 12 березня. – С. 4.
Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії [Текст] : постанова від
27.12.19 р., № 1175 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 19, 31 січня. – С. 7–9.
Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання
третинної
(високоспеціалізованої)
медичної
допомоги
методом
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються
учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового
забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів [Текст] : постанова від 18.12.19 р., № 1083 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 248, 26 грудня. – С. 3.
Про затвердження положення про деякі центральні органи виконавчої
влади у сфері культури та внесення змін до Положення про Міністерство
культури, молоді та спорту України [Текст] : постанова від 24.12.19 р., №
1185 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 37, 26
лютого. – С. 6–8.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти
[Текст] : постанова від 19.02.20 р., № 131 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 42, 4 березня. – С. 5.
Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування
Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових
досліджень і розробок [Текст] : постанова від 27.12.20 р., № 1170 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 18, 30 січня. – С. 8.
Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 ріці
[Текст] : постанова від 27.11.19 р., № 1124 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 250, 28 грудня. – С. 22–23.
Про затвердження Типового статуту об'єднання єврорегіонального
співробітництва [Текст] : постанова від 18.12.19 р., №1127 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. – С. 5–6.
Про затвердження Типової угоди про утворення об'єднання
єврорегіонального співробітництва [Текст] : постанова від 28.12.19 р., №1126
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. –
С. 5.
Про
особливості
ведення
Електронного
реєстру
листків
непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної
системи охорони здоров'я з Електронним реєстром листків непрацездатності
[Текст] : постанова від 03.03.20 р., № 159 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 43, 5 березня. – С. 11.
Про питання забезпечення дитини при народженні одноразовою
натуральною допомогою «пакунок малюка» [Текст] : [забезпечення за
рахунок державного бюджету] : постанова від 03.03.20 р., № 172 / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 42, 4 березня. – С. 10.
Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування
відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті
громадянина України у формі картки, та відображення в електронному
вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду
за кордон [Текст] : постанова від 15.04.20 р., № 278 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 74, 17 квітня. – С. 1.
Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп
населення [Текст] : постанова від 08.04.20 р., № 287 / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 77, 23 квітня. – С. 1.

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої
освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності
[Текст] : постанова від 24.12.19 р., № 1146 / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 251, 31 грудня. – С. 16–17.
Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані
на захист прав дитини в Україні [Текст] : постанова від 17.01.2 р., № 483-ІХ
/ Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2020. – № 21, 4 лютого. – С. 6.

Розпорядження
Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної
форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і
науки [Текст] : розпорядження від 11.12.19 р., № 1412-р / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 14, 24 січня. – С. 10.
Про запровадження плану основних заходів цивільного захисту на
2020 рік [Текст] : розпорядження від 18.12.19 р., № 1315-р / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 15, 25 січня. – С. 10.
Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики у
сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць
на період до 2022 року [Текст] : розпорядження від 24.12.19 р., № 1396-р.
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 9, 17 січня. –
С. 10.
Про затвердження плану заходів з реформування залізничного
транспорту [Текст] : розпорядження від 27.12.19 р., № 1411-р / Україна.
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 22, 5 лютого. – С. 10.
Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження
Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на
період 2027 року [Текст] : розпорядження від 29.04.20 р., № 508-р / / Україна.
Президент (2019 - ; В. Зеленський) // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 98, 26
травня. – С. 1.
Про затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення
населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових
ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на
робочих місцях на 2020-2024 роки [Текст] : розпорядження від 27.11.19 р., №
1417-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 19, 31
січня. – С. 23.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи екстреної медичної допомоги [Текст] : розпорядження від 29.01.2020
р., № 111-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 32,
19 лютого. – С. 13.
Про заходи щодо запобігання занесення і поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019nCoV [Текст] : розпорядження від 03.02.20 р., № 93-р / Україна. Кабінет
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 43, 5 березня. – С. 13.
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству молоді та спорту на 2019 рік [Текст] :
розпорядження від 11.12.19 р., № 1231-р / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 12, 22 січня. – С. 11.
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік [Текст] :
розпорядження від 24.12.19 р., № 1337-р / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 12, 22 січня. – С. 11.
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству охорони здоров'я для реалізації державних
інвестицій проектів у 2019 році [Текст] : розпорядження від 18.12.19 р., №
1276-р. / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 8, 16
січня. – С. 10.
Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я між місцевими бюджетами у 2020 році [Текст] :
розпорядження від 18.12.19 р., № 1327-р / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 8, 16 січня. – С. 9.
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України
студентам закладів вищої освіти [Текст] : розпорядження від 18.12.19 р., №
1307-р : [серед нагороджених є студенти м. Сум] / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2019. – № 248, 26 грудня. – С. 16.
Про реалізацію пілотного проекту щодо фінансування професійної
(професійно-технічної) освіти [Текст] : розпорядження від 05.02.20 р., № 94-р
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 55, 21 березня. –
С. 4.

Про схвалення Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року [Текст] :
розпорядження від 27.11.19 р., № 1415-р / Україна. Кабінет Міністрів
// Урядовий кур'єр. – 2020. – № 13, 23 січня. – С. 16–17.
Про
схвалення
Державної
стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної медичної допомоги населення [Текст] : розпорядження
від 27.11.19 р., № 1414-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 13, 23 січня. – С. 15–16.
Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та
біологічного захисту за принципом «єдине здоров'я» на період до 2025 року
та затвердження планів заходів щодо її реалізації [Текст] : розпорядження від
27.11.19 р., № 1416-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 23, 6 лютого. – С. 10.
Про схвалення стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення
імунопрофілактики, на період до 2022 року та затвердження плану заходів
щодо її реалізації [Текст] : розпорядження від 27.11.19 р., № 1402-р.
/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 11, 21 січня. –
С. 10.

Укази
Питання Ради громадського контролю при Державному бюро
розслідувань [Текст] : [Рада... – колегіальний консультативно-дорадчий
орган] : указ від 05.02.20 р., № 42 / Україна. Президент (2019 – ; В.
Зеленський) // Голос України. – 2020. – № 24, 7 лютого. – С. 10.
Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних
Сил України [Текст] : указ від 27.03.20 р., № 122 / Україна. Президент (2019 –
; В. Зеленський). // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 61, 31 березня. – С. 1.
Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що
надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами
[Текст] : указ від 14.01.19 р., № 10 / Україна. Президент (2019 – ; В.
Зеленський) // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 10, 18 січня. – С. 9.
Про затвердження організаційної структури Державного бюро
розслідувань [Текст] : указ від 05.02.20 р., № 41 / Україна. Президент (2019 –
; В. Зеленський) // Голос України. – 2020. – № 24, 7 лютого. – С. 10.

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2020 році [Текст] : указ від 16.01.20 р., № 13
/ Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур'єр. – 2020. –
№ 10, 18 січня. – С. 9.
Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового
освітнього середовища у Новій українській школі [Текст] : указ від 25.05.20
р., № 195 / / Україна. Президент (2019 – ; В. Зеленський) // Урядовий кур'єр. –
2020. – № 98, 26 травня. – С. 1.
Про Річну національну програму під егідою Комісії України - НАТО
на 2020 рік [Текст] : указ від 26.05.20 р., № 203 / Україна. Президент (2019 - ;
В. Зеленський) // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 100, 28 травня. – С. 1–14.

Листи
Щодо деяких питань взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини стосовно порушень у сфері захисту персональних
даних [Текст] : лис-роз'яснення від 11.03.2020 р., № 26.4/1365-20 / /
уповноважений ВР України з прав людини Л. Денисова // Голос України. –
2020. – № 57, 26 березня. – С. 4.

Юридична бібліотечка
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі
[Текст] : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. Т. 2 / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університетт
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – 315 с.

***

Афтеній, А. П. Шахрайство у кредитно-фінансовій сфері [Текст]
/ А. П. Афтеній // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Ун-т
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 112–115.
Барган, С. С. Відмежування опціонів від ф'ючерсних контрактів в
Україні [Текст] / С. С. Барган, Т. В. Хайлова // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 221–224.
Бровко, Н. О.
Правове регулювання створення туристичного
підприємств за законодавством України [Текст] / Н. О. Бровко, І. І. Перегняк
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 263–265.
Буганова, Є. І. Правові наслідки протиправної поведінки батьків при
здійсненні батьківських прав [Текст] / Є. І. Буганова // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 14–16.
Буріков, В. О. Поняття злочину в Кримінальному кодексі України
[Текст] / В. О. Буріков // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 117–119.

Васильцова, О. А. Особливий порядок кримінального провадження
щодо адвокатів [Текст] / О. А. Васильцова // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 121–124.
Верченко, А. О. Захист права інтелектуальної власності: проблеми та
шляхи їх вирішення [Текст] / А. О. Верченко // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 16–18.
Верченко, А. О. Проблемні аспекти укладення шлюбного договору в
Україні [Текст] / А. О. Верченко // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 18–20.
Відішева, О. К. Колізійно-правове регулювання договору купівліпродажу нерухомого майна: загальна правова характеристика за
законодавством України [Текст] / О. К. Відішева // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 23–25.

Вітенко, А. В. Дослідження законодавства України в сфері охорони й
збереження археологічної спадщини та основних сучасних проблем його
застосування [Текст] / А. В. Вітенко // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 229–232.
Вода, А. І. Правове регулювання усиновлення в Україні [Текст]
/ А. І. Вода, О. М. Іваній // Реалії та перспективи розбудови правової держави
в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 25–27.
Гамулець, М. І. Пенітенціарна злочинність [Текст] / М. І. Гамулець
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 129–131.
Гердова, К. О. Евтаназія: кваліфікація за кримінальним кодексом
України [Текст] / К. О. Гердова // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 132–134.
Гупало, Л. М. Усиновлення дітей громадянами України [Текст]
/ Л. М. Гупало // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні
та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський
Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та
економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ;
[редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С.
Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 27–29.

Гурба, О. А.
Нормативно-правове регулювання інноваційного
розвитку освіти в Україні [Текст] / О. А. Гурба, Н. Ю. Баланюк // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 275–279.
Гусевик, І. С.
Порівняльна характеристика апеляційного та
касаційного оскаржень рішень суду в цивільному процесі (спільні та відмінні
риси) [Текст] / І. С. Гусевик // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 29–30.
Дєнєжніков, С. С. Правове поле стимулювання виняткового права на
інновації [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 234–236.
Єрмак, О. В. До питання про мету спеціальної конфіскації у світлі
впровадження кримінальних проступків в КК України [Текст] / О. В. Єрмак
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 134–136.
Жук, А. Як захиститись від нападника: головні аспекти законної
самооборони [Текст] / А. Жук // Надзвичайна ситуація. – 2020. – № 2. –
С. 52–57.

Звірко, О. Є.
Щодо запровадження інституту кримінальних
проступків в законодавство України [Текст] / О. Є. Звірко // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 137–139.
Іванова, А. В. Право на справедливий та відкритий судовий розгляд
[Текст] / А. В. Іванова // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 139–142.
Іванова, Н. О. Актуальні проблеми сучасного нотаріату та шляхи
вдосконалення [Текст] / Н. О. Іванова // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 33–35.
Ільяшов, Б. Що слід знати платникам єдиного податку [Текст] :
запитайте в експерта / Б. Ільяшов // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 24, 7
лютого. – С. 7.
Карпенко, І. С. Історичний аспект оптимізації слідчої діяльності
[Текст] / І. С. Карпенко // Реалії та перспективи розбудови правової держави
в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 142–145.
Корзун, Н. Пенсійний вік і трудовий стаж [Текст] : запитайте в
експерта / Н. Корзун // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 39, 28 лютого. – С. 8.

Кривобок, І. О.
Правовий механізм та практичні проблеми
регулювання праці засуджених [Текст] / І. О. Кривобок // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 150–153.
Кучеренко, М. В. Глобалізація і проблеми державного суверенітету:
соціально-правовий аспект [Текст] / М. В. Кучеренко, О. М. Іванів // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 239–241.
Лавренюк, С. Ухвалено законопроект про повну загальну середню
освіту [Текст] : парламентська хроніка / С. Лавренюк // Голос України. –
2020. – № 9, 17 січня. – С. 2.
Лазаренко, А. Г. Розлучення, як одна з проблем сучасного суспільства
[Текст] / А. Г. Лазаренко // Реалії та перспективи розбудови правової держави
в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 35–37.
Лакота, К. Є. Володіння, користування та розпорядження спільним
майном подружжя. Поділ спільного майна подружжя [Текст] / К. Є. Лакота
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 38–40.

Левчановський, Д. Е. Проблема застосування норм кримінальновиконавчого законодавства щодо відшкодування матеріальних збитків
засудженими до позбавлення волі на певний строк [Текст]
/ Д. Е. Левчановський // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 156–157.
Макогін, Н. О. Проблеми визначення об'єкта і предмета контрабанди:
кримінально-правовий аспект [Текст] / Н. О. Макогін // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 158–160.
Малиновська, О. Питання подвійного громадянства в контексті
міграційної політики [Текст] / О. Малиновська // Міграція. – 2020. – № 2,
лютий. – С. 13.
Матейчик, В. О.
Теоретичні та практичні аспекти принципу
збереження таємниці нотаріальної дії [Текст] / В. О. Матейчик, А. С. Шадура
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 46–48.
Машика, В. Т. Основні новели Виборчого кодексу України [Текст]
/ В. Т. Машика // Історія та правознавство. – 2020. – № 4/6. – С. 3–9.

Мерцалов, Д. Ю. Медіація як нова галузь [Текст] : [медіація включає
вирішення спору за участю третьої особи, посередника, сторони будуть
почувати себе менш захищено, ніж при розгляді справи за участі
професійного судді] / Д. Ю. Мерцалов // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 49–50.
Мерцалов, Д. Ю. Нові проекти до Сімейного кодексу України [Текст]
/ Д. Ю. Мерцалов // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 51–52.
Мерцалов, Д. Ю. Правомірність та рішення повернення дитини із
закордону якщо її вивіз без згоди один із подружжя [Текст] / Д. Ю. Мерцалов
// Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі :
матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та
молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний
Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних
європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М.
Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. –
Т. 2. – С. 53–54.
Огієнко, Л. А. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю
та здоров'ю фізичної особи [Текст] / Л. А. Огієнко // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 61–63.

Омельяненко, В. А. Правові аспекти інституційного забезпечення
трансферу технологій (національний та міжнародний аспект) [Текст]
/ В. А. Омельяненко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 250–252.
Онищенко, В. Звільнення працівника під час реорганізації [Текст]
/ В. Онищенко // Соціальний захист сьогодні. – 2020. – № 1/2. – С. 51–53.
Онофрійчук, Л. В. Позов та позовна заява: співвідношення понять
[Текст] / Л. В. Онофрійчук // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 64–65.
Орлова, А. А. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його
виконання [Текст] / А. А. Орлова // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 65–67.
Остапенко, А. С. Необхідна оборона та перевищення її меж:
проблеми кваліфікації [Текст] / А. С. Остапенко // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 171–174.

Остапенко, А. С. Щодо проблеми визначення обсягу цивільної
дієздатності заповідача [Текст] / А. С. Остапенко // Реалії та перспективи
розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня
2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 67–70.
Пірог, А. С. Актуальність медіації в контексті вирішення сімейних
спорів [Текст] : [медіація – посередництво] / А. С. Пірог // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 70–
72.
Поздняков, М. В. Правове регулювання відповідальності у сфері
місцевого самоврядування в Україні [Текст] / М. В. Поздняков // Магістр :
[збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський
державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т
педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та пед. вищ. шк. ; [гол. ред.
О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. –
Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 141–147.
Права жінок [Текст] // Історія України. – 2020. – № 2, лютий. – С. 6–
71. – Спецвипуск.
Радченко, Ю. О. Цивільно-правове становище осіб із обмеженими
можливостями
за
цивільним
законодавством
України
[Текст]
/ Ю. О. Радченко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 73–75.

Розпутько, О. Б. Види презумпцій у сімейному праві України [Текст]
/ О. Б. Розпутько // Реалії та перспективи розбудови правової держави в
Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 75–77.
Сафонова, Т. О. Права споживача при придбанні товарів через
мережу Інтернет [Текст] / Т. О. Сафонова // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Ун-т політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 77–79.
Смілянська, А. Суди розглянули три сотні справ про цькування у
школі [Текст] : антибулінг / А. Смілянська // Голос України. – 2020. – № 9, 17
січня. – С. 4.
Стаценко, О. О. Про форми захисту суб'єктивних цивільних прав
[Текст] / О. О. Стаценко // Реалії та перспективи розбудови правової держави
в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 82–84.
Страховий стаж важливий для нарахування [Текст] : [відповіді
фахівців] // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 14, 24 січня. – С. 7.
Тертиця, А. В. Особливості інституту кримінальних проступків у
кримінальному законодавстві України [Текст] / А. В. Тертиця // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 193–196.

Ткаченко, І. І. Види презумпцій у сімейному праві України [Текст]
/ І. І. Ткаченко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні
та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський
Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та
економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ;
[редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С.
Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 86–89.
Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року [Текст] : [згідно з
постановою КМУ від 14.04.1997 р., № 346 (зі змінами від 10 07.2019 р.)]
// Управління освітою. – 2020. – № 2, лютий. – С. 60–61.
Цибуля, Н. І.
Правове регулювання захисту прав вимушених
переселенців за правовою системою України [Текст] / Н. І. Цибуля // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських
знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 95–
98.
Черненко, А. А. Проблемні питання встановлення походження дітей
[Текст] / А. А. Черненко // Реалії та перспективи розбудови правової держави
в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 98–101.
Чернуха, О. М. Шлюбний договір у міжнародному та українському
законодавстві [Текст] / О. М. Чернуха // Реалії та перспективи розбудови
правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науковопрактичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р.
/ МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев
(Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім.
Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. –
Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 101–103.

Чумак, А. С. Особливості укладення електронних договорів [Текст]
/ А. С. Чумак // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні
та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський
Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та
економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ;
[редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С.
Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 103–105.
Чумак, А. С.
Проблеми організації захисту інформації від
кримінальних правопорушень в Україні [Текст] / А. С. Чумак // Реалії та
перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених,
17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м.
Кишинев (Молдова) ; Ун-т політичних та економічних європейських знань
ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М.
Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. –
С. 205–207.
Шамрук, Н. Б.
Особливості цивільно-правового регулювання
спадкування за українським законодавством [Текст] / Н. Б. Шамрук,
А. С. Гальчак // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні
та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів
та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський
Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та
економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ;
[редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С.
Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 105–108.
Шостак, Ю. О. Проблемні питання фіктивного підприємництва в
Україні [Текст] / Ю. О. Шостак // Реалії та перспективи розбудови правової
держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ;
Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет
політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере
(Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во
СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 216–218.

