
Кодекси України:
знайомство зблизька

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка

Відділ наукової інформації та бібліографії



Шановні користувачі!

 До Вашої уваги пропонується огляд нових надходжень науково-практичних 

коментарів до кодексів України, в яких подано ґрунтовний аналіз чинних 

редакцій кодексів з урахуванням останніх змін і доповнень, що надійшли до 

відділу наукової інформації та бібліографії Черкаської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка.

 Коментарі розраховані перш за все на спеціалістів у галузях права, а також 

працівників, науковців та викладачів права, аспірантів, студентів юридичних 

факультетів, а також пересічних громадян України.



Конституція України : наук.-практ. комент. : станом на 20 черв. 2019 р.

/ за заг. ред. Чижмарь К. І., Лавриновича О. В. – Київ : Професіонал, 

2019. – 290 с.

У даному науково-практичному коментарі подано 

постатейний аналіз чинної редакції Конституції 

України. Наведено офіційний текст чинної Конституції 

України в редакції 2016 року, а також найновіші доку-

менти, що стосуються планованих конституційних 

змін станом на 20.06.2019 р. Видання розраховано на 

студентів, аспірантів і викладачів юридичних спе-

ціальностей вищих навчальних закладів, депутатів 

представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та 

працівників суду, інших державних службовців, а 

також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями та 

проблемами конституційного права України.



Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства : 

станом на 5 лют. 2019 р. / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : 

Професіонал, 2019. – 419 с.

У цьому науково-практичному коментарі подано 

постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адмі-

ністративного судочинства України з урахуванням 

змін і доповнень, внесених до нього станом на 

05.02.2019 р. Детально розглянуто усі 8 розділів 

коментованого Кодексу, особливу увагу приділено 

аналізу положень, присвячених новелам апеля-

ційного і касаційного провадження в адміністра-

тивних справах та підставам і порядку перегляду 

судових рішень Верховним Судом України, виходячи 

з нової системи судоустрою України. Додаються 

тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з 

питань організації адміністративного судочинства, 

широко аналізується судова практика щодо 

застосування окремих положень КАСУ.



Науково практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 

4 трав. 2018 р. / за заг. ред. Мацюка В. Я. – Київ : Професіонал, 2018. –

304 с.

У даному науково-практичному коментарі подано 

ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу 

України з урахуванням останніх змін і доповнень. 

Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у 

галузях фінансового права, працівників фіскальних 

органів України, всіх, хто за своїм фахом пов'язаний з 

фінансово-грошовою системою, а також правників, 

викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних 

та юридичних факультетів.



Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : 

станом на 5 квіт. 2019 р. / за заг. ред. Галунька В. В.  – Київ : 

Професіонал, 2019. – 740 с.

У даному коментарі на основі наукового аналізу 

Господарського кодексу України та узагальнення право-

застосовної практики, зокрема щодо вирішення судами 

господарських спорів наводиться постатейне тлумачення 

його положень, що визначають основні засади господа-

рювання в Україні і регулюють господарські відносини, 

що виникають у процесі організації та здійснення госпо-

дарської діяльності між суб'єктами господарювання. 

Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, 

працівників судових і правоохоронних органів, а також 

науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних 

та економічних закладів освіти.



Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 

4 трав. 2018 р . / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : Професіонал, 

2018. – 304 с.

У даному науково-практичному коментарі 
подано ґрунтовний аналіз чинної редакції 
Житлового кодексу Української РСР з ураху-
ванням останніх змін і доповнень. Коментар, 
що призначений для правників, студентів 
юридичних факультетів, спеціалістів з управ-
ління житловим фондом, іншого широкого 
кола читачів.



Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : станом на 

1 трав. 2019 р. / за заг. ред. Гиренко І. В. – Київ : Професіонал, 2019. –

688 с. 

Даний Науково-практичний коментар до Земельного 

кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного за-

конодавства України, носить рекомендаційний характер і 

пропонується для використання суддями, прокурорами, 

слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в 

галузі земельного законодавства для використання в 

практичній роботі.



Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 2 

лют. 2019 р. / за заг. ред. Додіна Є. В. – Київ : Професіонал, 2019. –

720 с.

Науково-практичний коментар Митного кодексу України 

подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на 

02.02.2019 р. Основне завдання Митного кодексу України 

полягає в забезпеченні митної безпеки, а також регулюванні 

зовнішньої торгівлі, внутрішнього ринку та економіки держави. 

Постатейне тлумачення головних аспектів цього документу 

викладене у Науково-практичному коментарі до нього. На 

сторінках книги наведені конкретні приклади практичного 

використання постулатів, а також прописані найважливіші 

моменти у сфері митної політики. Видання пропонується для 

працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної 

справи, підприємців, правників та інших осіб.



Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 

15 берез. 2019 р. / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : 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, 

магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих 

навчальних закладів України, а також пересічним 

громадянам України. 



Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : 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 положень Цивільного 

кодексу України з урахуванням останніх змін і 

доповнень станом на 05.02.2019 р. Видання 

розраховано на суддів, практикуючих юристів, 

студентів, аспірантів і викладачів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями правового 

регулювання цивільних відносин в Україні.



Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу 

України : станом на 5 лют. 2019 р. / за заг. ред. Короєда С. О. – Київ : 

Професіонал, 2019. – 496 с.

У даному науково-практичному коментарі подано 

постатейний аналіз чинної редакції Цивільного проце-

суального кодексу України з урахуванням змін і доповнень 

станом на 05.02.2019 р. Видання розраховано на суддів та 

працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студен-

тів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться 

питаннями організації і провадження судами справ у 

порядку цивільного судочинства.



Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом 

на 5 лют. 2019  р. / за заг. ред. Лошицького М. В. – Київ : Професіонал, 

2019. – 792 с.

У даному науково-практичному коментарі подано 

постатейний аналіз положень Кримінального кодексу 

України з урахуванням останніх змін і доповнень 

станом на 05.02.2019 р. В процесі підготовки 

коментаря автори намагались зробити акцент саме на 

практичному аспекті застосування норм Криміналь-

ного кодексу України з урахуванням особливостей тієї 

сфери суспільних відносин, якої вони стосуються. 

Видання розраховано на суддів, працівників право-

охоронних органів, практикуючих юристів, студентів, 

аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, а також усіх, хто ціка-

виться питаннями правового регулювання в галузі 

кримінального законодавства в Україні. 



Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу 

України : станом на 4 трав. 2018 р. / за заг. ред. Мінченка С. І. – Київ : 

Професіонал, 2019. – 296 с.

Запропонований коментар враховує усі новації та зміни 

станом на 02.09.2019 р., а також досягнення і пріоритети 

правової науки у цій галузі права. При цьому перевага при 

побудові коментаря віддається саме практичному застосуван-

ню норм права у сучасних політичних та соціально-економіч-

них умовах нашої держави. Видання розраховано в першу 

чергу на працівників пенітенціарної служби, працівників 

правоохоронних органів, суддів, адвокатів, правозахисників, 

працівників соціальної служби, представників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентів 

юридичних факультетів, просто зацікавлених читачів.



Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу 

України. Зразки процесуальних документів у кримінальному проваджен-

ні : станом на 15 берез. 2019 р. / за заг. ред. Лошицького М. В. – Київ : 

Професіонал, 2019. – 1272 с. 

Науково-практичний коментар розрахований на 

суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних 

підрозділів та адвокатів для використання в практичній 

роботі, а також як навчальний посібник для студентів 

навчальних учбових закладів, які готують фахівців у 

галузі права.



Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : 

станом на 1 черв. 2019 р. / за заг. ред. Іншина М. І., Занфірової Т. А., 

Чижмарь Ю. В. – Київ : Професіонал, 2019. – 336 с.

У даному науково-практичному коментарі подано 

ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про 

працю України з урахуванням останніх змін і допов-

нень. Коментар, призначений для практичного засто-

сування і зацікавить керівників підприємств, установ, 

організацій, працівників профспілкових організацій, 

практикуючих правників, студентів юридичних факуль-

тетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.



Дякуємо за 

увагу!


