Акція
Видавнича організація «Юстініан» пропонує зібрати на книжкових полицях Вашої фірми
всі видання від ВО «Юстініан», що включають в себе юридичну літературу, Коментовані кодекси;
збірки законодавства, аналітика та судова практика з актуальних проблем правового
регулювання:
ВО «Юстініан» готове провести презентацію по книжкам у нас в видавництві, а також у Вас в
офісі.
Доставка по Києву безкоштовна. На Вас чекають цікаві пропозиції по книжкам які
видавництво випускало в період з 2002 року по 2006 рік.
№ назва
видання/автор/уклада
ч

Рік/
мова

К-ть
стор.

Палітур
ка

анотація

ціна

ціна
Акції

«Виконання судових рішень»
укладач Гуцалова К.М.

2002/укр.

512

м’яка

28,00

14,00

2

«Вирішення господарських
спорів» укладач Беляневич В. Е

2002 /укр.

640

тверда

32,00

16,00

3

«Введение в ф илософ ию
меж дународного права.
Гносеология меж дународного
права». А. А. Мережко
«Порівняльне правознавство»,
підручник
Дмитрієв А.І., Шепель А.О.
З
грифом
„Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів”
Збірка коментованого законодавства:
«Законодавство про банкрутство:
збірка нормативних матеріалів і
аналітичні статті» , Бірюков О.М
«Організаційне забезпечення
діяльності судів на
регіональному рівні», Бринцев
В.Д.

2002/рос

189

м’яка.

20,00

10,00

2003/ укр

179

тверда.

28,00

14,00

2003/ укр.

453

м’яка

Найповніше зібрання нормативно-правових актів, що
регулюють виконавче провадження в Україні, аналіз їх
змісту й практики застосування.
норм матеріального права в
Застосування
роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду
України.
Гносеологія та методологія міжнародного права.
Філософська та юридична герменевтика в контексті
міжнародного права; юридична онтологія та
аксіологія.
Підручник містить основи теорії порівняльного
правознавства, що стосується його предмета, цілей,
функцій, методології, видів порівняльно-правових
досліджень, класифікації сучасних правових систем;
взаємодії порівняльного правознавства з міжнародним
правом тощо. Огляд основних правових систем
сучасності.
Добірка й аналіз основних нормативних актів у сфері
законодавства про банкрутство. Детальний аналіз
операцій процедури банкрутства.

35,00

17,50

2003/укр

400

м’яка.

Організаційне забезпечення діяльності судів. Шляхи
вдосконалення чинного законодавства про судоустрій.
Проблеми підвищення ефективності професійної
підготовки суддів, апарату суддів.

24,00

12,00

Анализ положений Первого и Второго свода
коллизионного права США в контексте практики
американских судов.
Описуються авторські методики, що застосовувалися
СПД у взаємовідносинах з контролюючими органами.

14,00

7,00

30,00

15,00

Книга узагальнює міжнародний досвід виявлення
сумнівних операцій, критерії цього процесу (за
матеріалами Егмонтської групи); визначає сутність
проблеми «відмивання» брудних коштів та протидію
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
стадії та легальні механізми «відмивання» тощо.
Общие вопросы договорного права в контексте частого
права европейских государств.

35,00

17,50

16,00

8,00

Офіційний текст нового Цивільного процесуального
кодексу України, прийнятого Верховною Радою
України 18 березня 2004р, який вступає в силу з 1
січня 2005р з грифом Міністерства юстиції України:
„Офіційне видання”
В основу книги покладені достовірні факти, які
ґрунтуються на детальному вивченні архівів, мемуарів
сучасників, праць М.Грушевського та інших
малодосліджених джерел.
Дослідження проблем кримінальної відповідальності
за порушення авторського права і суміжних прав за
Кримінальним кодексом України.

7,50

4,00

15,00

8,00

26,00

13,00

30,00

20,00

29,00

15,00

18,00

10,00

1

4

5

6

7

«Коллизионное право США»
Мережко А.А.

2003/рос.

136

м’яка

8

«Перевірки органами контролю
суб’єктів підприємництва»
Івченко О.М.
«Отмывание грязных денег»
під редакцією професора
Римарука О.І.

2003/ укр

178

м’яка.

2003/рос.

543

тверда

1
0

«Договор в частном праве»
Мережко А.А.

2003/рос

172

м’яка

1
1

Цивільний процесуальний кодекс
України (офіційне видання)

2004/укр.

188

м’яка

1
2

«Исторический портрет в
желтом интерьере»
Игорь Мельниченко

2004/рос

232

м’яка

1
4

«Кримінальна відповідальність за
порушення авторського права і
суміжних прав: теорія і практика»
Коваль А. М.
«Питання міжнародного
приватного права у міжнародних
договорах України про правову
допомогу»

2005/укр.

320

м’яка

2005/укр

472

тверда

1
6

«Адвокати помаранчевої
революції»
Катеринчук М.Д.

2005/укр

296

тверда

1
7

«Правове регулювання
інформаційних відносин в Україні»,
Виноградова Г.В.

2006/укр.

176

м’яка

9

1
5

сине-

Проблеми застосування цивільно-правових положень
міжнародних договорів України про правову
допомогу, аналіз колізійних норм
договорів,
особливості їх імплементації у національну правову
систему.
Книга відомого адвоката і політика М. Катеринчука
про судовий процес, що вирішив долю президентських
виборів у 2004р. в Україні. Висвітлює події
помаранчевої революції і „залаштункові” подробиці
процесу на підставі реальних фактів і спогадів
учасників.
Актуальні
питання
нормативно-правового
регулювання сучасних інформаційних відносин в
Україні в галузі масової інформації, у видавничій
справі, кінематографії, рекламній діяльності тощо.

1
8

«Право товариств (company law)
порівняльно-правовий аналіз acquis
ЄС та законодавства України»,
О.Кібенко, А. Пендак Сарбах

2006/укр

496

м’яка

Порівняльно-правове дослідження права ЄС, що регулює
діяльність товариств та відповідного законодавства
України. Український переклад основних актів ЄС у сфері
права товариств та чотиримовний глосарій правових
термінів.

50,00

40,00

1
9

«Цивільний кодекс України»
постатейний науково-практичний
коментар. Частина І.
За редакцією Довгерта А.С.,
Кузнєцової Н.С.
«Цивільний кодекс України»
постатейний науково-практичний
коментар. Частина ІІ
За редакцією Довгерта А.С.,
Кузнєцової Н.С.
«Цінні папери» - збірка
нормативних матеріалів та
аналітичних статей
за редакцією Нагорного А.М.,
Гуцалової К.М.

2005/укр

680

тверда

Постатейний науково-практичний коментар до І-ІV
книги Цивільного кодексу України. Нормативний
матеріал наводиться станом на 1 вересня 2005 року.

65,00

55,00

2006/укр

1008

тверда

Постатейний науково-практичний коментар до V- VІ
книги Цивільного кодексу України. Нормативний
матеріал наводиться станом на 1 серпня 2006 року.

75,00

65,00

2006/укр

872

м’яка

«Цінні папери» – збірка містить нормативно-правові
документи у сфері регулювання: обігу цінних паперів
в Україні, професійної діяльності на фондовій біржі,
створення та функціонування інститутів спільного
інвестування.

50,00

40,00

Постатейний НПК до
Закону України «Про боротьбу з
тероризмом»
Багрій-Шахматов Л.В. , Бердяга С.І.
«Юридична професія та освіта.
Досвід США у порівняльній
перспективі”

2006/укр

488

м’яка

Постатейний науково-практичний коментар до Закону
України «Про боротьбу з тероризмом»

30,00

20,00

2006/укр

272

м’яка

Правова регламентація юридичної професії в США.
Порівняльний аналіз системи вищої юридичної освіти
США та України, їх історія та сучасний стан.
Рекомендовані і діючі стандарти ліцензування
юридичної практики в США..
Дослідження
інституту
грошових
зобов’язань
господарського характеру (поняття, система грошових
зобов’язань, проблеми виникнення, зміни та
припинення цих зобов’язань, застосування заходів
відповідальності за їх порушення).
Навчально-практичний посібник висвітлює проблеми
ризику, ризикових зобов’язань в цивільному праві.
Містить аналіз аномальних прав, зокрема зобов’язання
із множинністю осіб і натуральні зобов’язання,
розглядаються переважні права і „нетрадиційні” права
(права „на турнір”, на „повітряний коридор” на домен
в Інтернеті та персональні дані фізичної особи)
Дослідження питання податкової оптимізації, як
елемента податкового планування. Правові аспекти
господарських операцій та податкове планування.

30,00

20,00

35,00

30,00

55,00

50,00

20,00

20,00

Договори гри, парі, інші правочини ігрового ризику в
цивільному
праві
України.
Порівняльна
характеристика
договорів
гри
та
парі
за
законодавством України та іноземних країн. Поняття,
природа і підстави виникнення зобов’язань з гри та
парі.
Розглянуто питання повноважень сільських, селищних,
міських рад; земельні відносини в діяльності органів
місцевого самоврядування, зокрема, право власності на
землю, набуття земельних ділянок у власність
юридичними особами, зміна цільового призначення
земельних ділянок, приватизація та паювання земель,
викуп земельних ділянок для суспільних потреб,
надання земельних ділянок під будівництво, та інше.
Адвокатські хроніки. Книга-розповідь про реальні
події, які відбуваються в повсякденному житті
адвоката. Тонкий гумор, психологічні спостереження,
деталі захоплюючих кримінальних розслідувань та
судових процесів; труднощі та щоденні клопоти
професії адвоката.
В книге отображены возникающие корпоративне
споры
и
конфликты,
которые
являются
сподвижниками рейдерских атак. В обобщенной
форме показаны способы и методы превентивной
защиты собственности; а также тактика и стратегия
борьбы с рейдерством.
Понад 300 термінів використовуваних на території
України в сфері спорту із посиланням на НПА. Зразки
документів (угоди, типові бланки, регламентні
документи), судові рішення.
Науково-практичний коментар до Господарського
процесуального кодексу України із змінами і
доповненнями станом на 01.08.2007р

25,00

20,00

24,00

20,00

20,00

15,00

10,00

10,00

24,00

20,00

85,00

85,00

2
0

2
1

2
2
2
3

Бігун В.С.
2
4

«Грошові зобов’язання
господарського характеру:
проблеми теорії і практики»
Подцерковний О.П.

2007/укр

420

м’яка

2
5

«Аномалії в цивільному праві
України»

2007/укр

912

м’яка

2007/рос

232

м’яка

2007/укр

264

тверда

Майданик Р.А.
Серія «Аномалії цивільного права»

2
6

2
7

«Гражданское право и налоговое
законодательство: Оптимизация
налогообложения»
Ефимов А.Н.
Серія «Аномалії цивільного права»
«Договори азартної гри в
цивільному праві України»
Майданик Н.І.
Серія «Аномалії цивільного права»

2
8

«Довідник посадових осіб»
Долинська М.С.

2007/укр

360

м’яка

2
9

«На перехресті чужих доріг»
Адвокатські хроніки.
Петро Бойко

2007/укр

248

тверда

3
0

«Превентивные методы защиты,
или
как
противостоять
рейдерскому захвату»
О.Беликов

2007/рос

72

м’яка

3
1

«Словник
термінів
зі
спортивного права» Доповнено
зразками документів.

2007/укр

144

м’яка

2008/укр

872

м’яка

укладач Бордюгова А.Ю.

3
2
Н

«Господарський процесуальний
кодекс України»
науково-практичний коментар
Беляневич В.Е.

Замовити видання Ви можете:
– по телефону/факсу: (044) 2300173, 2300174
– email: edit@justinian.com.ua; www.justinian.com.ua

