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Інформаційне повідомлення 

 
 
 

ДНТБ України 4 – 12 лютого 2014 року, крім вихідних,  з 1000-1700 
у читальному залі  № 1 (2 поверх) проводитиме тематичну виставку 

   
 

«Держава і громадянське суспільство: політико-правові 
аспекти» 

 
 
На виставці будуть представлені понад 100 примірників видань з фонду ДНТБ 
України: 
    монографії, наукові збірники, матеріали наукових конференцій, навчальні 
посібники, автореферати дисертацій, періодичні видання України та Росії  за  2010 – 
2014 роки. 
 
Публікації присвячені дослідженню демократії як форми народовладдя, соціально-
економічним та політичним засадам демократії в трансформаційному суспільстві, 
актуальним проблемам політичної стратифікації сучасного демократичного 
суспільства, соціальному статусу та впливу соціально-політичних груп, які є 
елементом стратифікації, політико-правовим аспектам регулювання виборчої 
системи, становленню української політичної нації, перспективам національної ідеї в 
процесах державотворення та ін.          
 
 

Запрошуємо відвідати нашу виставку! 

До послуг користувачів: 

      термінове копіювання та сканування 

 
                  Деякі з останніх публікацій пропонуємо вашій увазі: 



 
  
 

 
 
Р 342488 
   32 
 
    Бойчук, Микола Андрійович.  
    Демократія як народовладдя: становлення 
та розвиток в Україні в період утвердження 
незалежності [Текст] : наук. вид. / 
Микола Бойчук. - К. : Генеза, 2012. - 240 с. 
 
Автор аналізує природу та сутність демократії як 
форми народовладдя, її значення та роль у 
розбудові правової незалежної держави. 

Розвиток демократії автор безпосередньо пов’язує із становленням 
громадянського суспільства, активізацією політичної участі народних мас та 
формуванням їх політичної культури. 
 
 
 
 
Р 341619 
   32 
 
    Бучин, Микола Антонович.  
    Демократичні   принципи   виборів:   
політико-правові   аспекти регулювання в 
Україні [Текст] : монографія / М. А. Бучин ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 
політехніки, 2012. - 364 с. - Бібліогр.: с. 339-359.  
 
В монографії досліджуються суть та особливості 
демократичних принципів виборів як необхідного атрибуту демократії. Автор 
аналізує аспекти реалізації базових, додаткових та процесуальних 
демократичних принципів виборів. Значна увага приділяється політико-
правовому регулюванню демократичних принципів виборів в Україні. 



 
 
   В монографії демократичні принципи виборів розглядаються як цілісна 
система, в якій вони не функціонують окремо один від одного, а взаємодіють, 
динамічно розвиваються, спостерігається поява більш тісних зв’язків між 
окремими демократичними принципами виборів, посилення їх системної 
єдності, що сприяє більш чіткому дотриманню виборчих прав громадян.  
 
 
 

 
 
 
 
Р 342159 
   32 
 
    Марадик, Наталія Василівна.  
    Перехід до демократії в Чеській Республіці  
[Текст] : [монографія] / Наталія Марадик ; Ф-т 
суспільних наук., Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Інформ.-вид. 
центр ЗІППО, 2012. - 174 с. 
 
Вперше в українській політичній науці комплексно 

досліджено процес переходу до демократії в Чеській Республіці. З’ясовано, що 
перехід від посттоталітарного до демократичного режиму в Чеській Республіці 
відбувся згідно класичної схеми демократичного транзиту, яка передбачає 
проходження трьох послідовних етапів – лібералізацію політичного режиму, 
оновлення політико-інституціональної моделі державної влади та закріплення 
демократичних норм та процедур. Успішний перехід до демократії в Чеській 
Республіці був зумовлений не лише чинниками політико-культурного 
характеру, а й вдалою інституційною інженерією чеських реформаторів. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Р346651 
   32 
 
   Політична стратифікація суспільства [Текст] : 
монографія / [В. А. Полторак, Д. В. Прошин, І. А. 
Єремєєва та ін. ; за ред. В. А. Полторака] ; 
Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : 
[Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 2013. - 
212 с. 
 

 
 

Зі змісту: 
 
 
Розділ 1. Об’єкти політики та інституціалізація владних нерівностей. 
Проблеми політичної стратифікації суспільства 
Розділ 2. Політична стратифікація в стародавніх Афінах   (реформи Солона, 
VI ст. до н.е.) 
Розділ 3. Соціальні групи як суб’єкти політики 
Розділ 4. Національно-політична стратифікація суспільства: титульні нації та 
національні меншини 
Розділ 5. Політичні партії і громадські організації як чинник політичної 
стратифікації демократичного суспільства 
Розділ 6. Політичні еліти як елемент політичної стратифікації та чинник 
політичного розвитку 
Розділ 7. Бюрократія як суб’єкт політики 
Розділ 8. Політична опозиція в системі політичної стратифікації суспільства 
Розділ 9. Протестні групи населення в політичній стратифікації України 
Розділ 10. Місце терористичних угруповань у системі політичної стратифікації 
Розділ 11. Політична комунікація, її функції в процесах політичної 
стратифікації 
 
 
 
 



 
 
 
Р 347291 
   34  
 
Проблеми    законодавчого    забезпечення        
пріоритетних  сфер суспільних відносин      
[Текст] : на основі аналізу законопроектів, 
включених до порядку денного десятої та 
одинадцятої сесій Верховної Ради України 
шостого скликання / [заг. ред. В. В. Рибака] ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. - К. : [Ін-т 
законодавства Верхової Ради України]. 
   [Т. 5]. - К., 2013. - 717 с. - Бібліогр.: у зносках.  
 

У збірці містяться наукові висновки та узагальнення щодо законопроектів, які 
стосуються пріоритетних сфер суспільних відносин і були включені до порядку 
денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого 
скликання. 
 
 
 
 
 
Р 338808 
   34 
 
Росенко, Марія Іванівна.  
  Виборчі   системи   в   Україні: трансформація,    
становлення   парламентаризму, утвердження 
демократичного врядування [Текст] : монографія 
/Росенко Марія Іванівна ; Львів. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. - [Севастополь] : [ЧП Крученин Н. П.], 
2012. - 224 с. 
 
У дослідженні здійснено комплексний аналіз сучасних тенденцій розвитку 
парламентаризму, трансформацію його основних інститутів, зокрема 



парламенту, проаналізовано виборчий механізм створення парламенту та його 
політичне структурування, досліджено суспільно-політичні процеси, що 
обумовлені виборами парламенту, розвиток партійно-політичної системи, 
політичні процеси у парламенті; практику державотворення зарубіжних країн.    
Проаналізовано зарубіжну практику та перший вітчизняний досвід становлення 
демократії та її консолідації. 
 
 

 
 
Р 346644 
   34  
 
    Толстенко, Володимир Леонідович.  
    Правова ідеологія і демократизація сучасної 
України: теоретично-правові аспекти [Текст] : 
монографія / Толстенко В. Л. - К. : Логос, 2012. - 
284 с. - Бібліогр.: с. 252-281. 
 
Монографія присвячена дослідженню процесів 
розвитку правової ідеології в сучасній Україні, які 
вивчаються в контексті виявлення теоретико-

методологічних основ аналізу правової ідеології під час правового 
регулювання суспільних відносин, а також її впливу на демократизацію 
суспільного і державного розвитку сучасної України, її становлення як 
демократичної і правової держави. Охарактеризоване поняття правової 
ідеології, визначено її форми, розкрито значення правових цінностей, доктрин і 
принципів становлення правової ідеології, вказано на основні її функції й 
обґрунтовано їх класифікацію. Особлива увага приділяється дослідженню 
впливу правової ідеології на розвиток правової системи суспільства, а також 
на  механізм правового регулювання суспільних відносин, визначається її роль 
під час забезпечення режиму законності  і правопорядку. На основі 
узагальнення теоретичного матеріалу автор виявляє місце і роль принципів 
демократичної, правової держави в структурі сучасної правової ідеології, 
аргументує її вплив на становлення громадянського суспільства в Україні, 
висвітлює специфіку її трансформацій під час утвердження нового типу 
правової культури. 


