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Конституція України. Станом на 25 

жовтня 2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової літератури», 

2021. – 66 с. 

Чинне законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 року 

(відповідає офіційному текстові). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільний кодекс України. Чинне 

законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 p.: 

(відповідає офіційному текстові) – К. : «Центр 

учбової літератури», 2021. – 304 с.  



 

Цивільний процесуальний кодекс 

України. Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 25 

жовтня 2021 р. (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової літератури», 

2021. – 204 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс законів про працю України. 

Чинне законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 p.: 

(відповідає офіційному текстові) - К. : «Центр 

учбової літератури», 2021. – 92 с. 



  

 

Бюджетний кодекс України. Чинне 

законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 р, 

(відповідає офіційному текстові) – К. : 

«Центр учбової літератури», 2021. – 168 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Господарський кодекс України. 

Чинне законодавство України зі  змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 p.: 

(відповідає офіційному текстові) – К. : «Центр 

учбової літератури», 2021. – 146 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Земельним кодекс України. Чинне 

законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 2021 p.: 

(відповідає офіційному текстові) – К. : 

«Центр учбової літератури», 2021. – 126 с. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Митний кодекс України. Чинне 

законодавство України зі змінами та  

доповненнями станом на 25 жовтня 

2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової 

літератури», 2021. – 380 с. 



 
 

Сімейний кодекс України. Чинне 

законодавство України зі змінами та 

доповненнями станом на 25 жовтня 

2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової 

літератури», 2021 – 74 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Кодекс України про 

адміністративні правопорушення. 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 25 

жовтня 2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової літератури» 

2021. – 324 с. 
 
 
 
 
 
  



 
Кримінальний кодекс України. 

Чинне законодавство України зі 

змінами  та доповненнями станом на 25 

жовтня 2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової 

літератури», 2021. – 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Чинне законодавство 

України зі змінами та доповненнями 

станом на 25 жовтня 2021 р.: (відповідає 

офіційному текстові) – К. : «Центр учбової 

літератури», 2021. –  300 с. 

 
  



Кримінально-виконавчий кодекс 

України. Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 25 

жовтня 2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової літератури», 

2021. – 84 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. 

Конституційне право України. Повний 

курс: навч. посіб. Київ: Юріиком Інтер, 2021. 

– 556 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 

питання щодо: характеристики кон-

ституційного права як галузі національного 

права України, основ вчення про 

конституцію, основ конституційного ладу 

України, конституційно-правового статусу 

людини і громадянина п Україні, 

конституційних прав, свобод та обов'язків 

людини й і громадянина в Україні, форм 

безпосередньої демократії (прямого наро-

довладдя), конституційно-правових основ 

організації і здійснення державної влади в 

Україні, законодавчої влади в Україні, 

конституційно-правового статусу 

Президента України, виконавчої влади в 

Україні, судової влади в Україні, Конституційного Суду України, територіального 

устрою України, місцевого самоврядування в Україні. 

Навчальний посібник може бути використаний студентами у навчальному 

процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних 

закладів та факультетів, науковцями, народними депутатами України, державними 

службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування, 

активістами політичних партій та інших громадських об'єднань, а також всіма, для 

кого є цікавим вивчення конституційного права України. 



 

Конституційне право України : підручник / 

[Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. 

Веніславський та ін.]; за заг. ред. Т. М. Слінько. 

- Харків : Право, 2020. – 592 с. 

Підручник підготовлено відповідно до 

вимог державного освітнього стандарту 

колективом науково-педагогічних працівників 

кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Заслуговує на увагу 

новаторська структура підручника, яка не є 

простим віддзеркаленням структури Конституції 

України. Авторський колектив пропонує 

розпочати вивчення конституційного права з 

адекватного усвідомлення теоретичних засад і 

цінностей органічного конституціоналізму, 

універсальних принципів конституції західного 

типу, а також конституційного ладу України, прав людини та основоположних 

свобод, компетенції вищих органів державної влади, територіальної організації 

Української держави. На рівні сучасних вимог викладені у підручнику також інші 

важливі питання, що випливають із суті цієї навчальної дисципліни. 

 

 

 

Кельман М. С., Стратонов В. М. 

Загальна теорія права : підручник / 

М. С. Кельман, В. М. Стратонов. - Вид. 6-те, 

доп. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 742 с.  

Підручник висвітлює питання загальної 

теорії права з урахуванням сучасного стану 

вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. 

Поряд із традиційними темами у ньому вміщено 

розділи, що відображають зміни в теорії права, 

української державності та галузевому 

законодавстві. При викладенні матеріалу автори 

використовують нові методичні підходи, методи, 

прийоми, теоретичні положення, висвітлюють 

актуальні проблеми сучасної правової дійсності. 

Читачам пропонується практикум, в якому вмі-

щені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, 

кросворди тощо. 

Розрахований на широку аудиторію — студентів, слухачів, магістрів, аспірантів, 

викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері загальнотеоретичного правознавства 

та державного управління, а також читачів, які цікавляться проблемами 

правознавства. 

 



 

 

Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. 

Теорія держави і права. Підручник. 

Практикум. Тести: підручник. 2-ге 

вид., випр. і допов. Київ: Юрінком 

Інтер, 2022. – 584 с. 

Підручник «Теорія держави і 

права» побудований у доступній формі 

на інноваційному та інтерактивному 

підходах до викладання юридичних 

дисциплін. У ньому розміщена 

комплексна навчальна інформація з 

дисциплін «Теорія держави і права» та 

«Проблеми теорії держави і права», а 

також їх повне методичне 

забезпечення. Він є незамінним для 

підготовки до семінарських (прак-

тичних) занять, заліків, семестрового 

та державного іспитів з теорії держави 

і права. 

Розрахований на студентів, 

аспірантів, викладачів юридичних 

вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

Податковий кодекс України. 

Чинне законодавство України зі 

змінами та доповненнями станом на 25 

жовтня 2021 p.: (відповідає офіційному 

текстові) – К. : «Центр учбової 

літератури», 2021.– 838 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Фатхутдінова О. В, 

Куненко І. С., Л.О. Максимова Л. 

О., Хлабистова К. В. Теорія держави 

та права: навч. посіб. - К.: Кит, 2021. 

– 454 с. (трете видання, доповнене та 

перероблене). 

Навчальний посібник 

підготовлено для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за 

спеціальністю «Право» у вищих 

навчальних закладах, а також тих, хто 

цікавиться питаннями теорії держави 

та права, розвитком та дослідженням 

сучасної юридичної науки тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія держави і права України : 

підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. 

Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев та ін. ; за 

ред. В. Д. Гончаренка. - Вид. 2-ге, 

перероб. і допов. - Харків : Право, 2019. 

– 552 с. 

У підручнику викладено матеріал з 

фундаментального курсу історії держави 

і права України, який вивчається у 

закладах вищої освіти країни. Висвітлю-

ється суспільний, державний лад і право 

за багатовікову історію українського 

державотворення. 

Для викладачів, студентів, аспірантів 

юридичних закладів вищої освіти, а 

також усіх, кому цікава історія держави і 

права України.



 

 

Основи римського приватного 

права : навчально-методичний посібник 

, за ред. Є. О. Харитонова. - Одеса : 

Фенікс, 2019. – 294 с. 

У навчальному посібнику містяться 

матеріали, що відповідають вимогам 

навчальної ДИСЦИПЛІНИ  «Основи римського 

приватного права», які розроблені 

відповідно до освітньої програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавр (1курс факультету цивільної  та і 

господарської юстиції Національного 

університету «Одеська юридична 

академія»). Посібник містить програму 

навчальної дисципліни з методичними 

вказівками за кожною темою, плани 

практичних занять, питання для 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік 

рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до 

практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. 

 

 

 

Трофанчук Г. І. Історія .держави і 

права зарубіжних країн: навч. посіб. 

3-тє вид., стереотип. Київ: Юрінком 

Інтер, 2021. – 448 с.   

У навчальному посібнику відповідно до 

програми навчального курсу «Історія 

держави і права зарубіжних країн» і з 

урахуванням останніх досягнень істо- 

рико-правової науки висвітлюється історія 

виникнення, розвитку і функціонування 

державно-правових систем Стародавнього 

Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього 

часів. Детально аналізується зміст 

державно-правових процесів, 

розкриваються як загальні закономірності 

державно-правового розвитку зарубіжних 

країн, так і специфічні риси історії окремих 

держав або систем права. 

Посібник підготовлено на основі 

багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих 

навчальних закладах і з урахуванням переходу на модульну систему навчання. 



Ставиться за мету полегшити студентам, аспірантам, молодим викладачам 

вивчення та аналіз досить об'ємного теоретичного і фактичного матеріалу, 

надати допомогу в підготовці до семінарських занять, колоквіумів, дискусій та у 

самостійному оволодінні навчальною дисципліною за заочною та дистанційною 

формами навчання. 

Навчальний посібник розрахований на студентів усіх форм навчання, аспі-

рантів та викладачів юридичних вузів та факультетів. 

 

 

 

 

 

Історія держави і права зарубіжних 

країн. Курс лекцій / В. М. Щербатюк 

(кер. авт. кол.), Ю.В. Сокур (відп. 

секр.), Є. С. Дурнов, О. А. Житков, Ю. 

В. Кривицький та ін.; за ред. В. М. 

Щербатюка. – Київ : Видавництво 

«Фенікс», 2021. – 536 с. 

Книга вміщує авторські лекції 

сучасних вітчизняних науковців з 

навчальної дисципліни «Історія 

держави і права зарубіжних країн», 

підготовлених на основі їх 

багаторічного досвіду викладання у 

закладах вищої освіти України. 

Висвітлюються історія виникнення, 

розвитку і функціонування державно- 

правових систем у різних країнах світу. 

Аналізується зміст державно-правових 

процесів, розкриваються загальні 

закономірності державно-правового 

розвитку зарубіжних країн та специфічні риси історії окремих держав або систем 

права з найдавніших часів до сьогодення. Матеріал поданий згідно з чинною 

програмою Міністерства освіти і науки України, новітніми науковими 

вимогами. 

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних навчальних 

закладів, усіх тих, хто цікавиться історією держави і права зарубіжних країн. 

 

 



 

 

Бостан Л. М,, Бостан С. К. Історія 

держави і права зарубіжних країн. 

2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посіб.: 

– Центр учбової літератури, 2021 – 

730 с. 

Пропонована книга з другим, 

переробленим і доповненим 

виданням опублікованого у 2004 р. 

навчального посібника, котрий 

призначався для забезпечення 

навчання з дисципліни «Історія 

держави і права зарубіжних країн» у 

вищих закладах юридичної освіти III -

IV рівня акредитації. Зберігаючи 

основні змістові характеристики 

попереднього видання 

(висвітлювання загальної історії 

держави і права на основі 

порівняльного та проблемно-

хронологічного методів з 

урахуванням зв'язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із 

теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації 

історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах; 

детальнішого висвітлення історичних засад таких основних галузей права як 

конституційне, кримінальне, цивільне та суміжних з ним галузей права та 

тощо.), автори водночас переробили й доповнили ту частину посібника, зміни 

котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного 

процесу у зв'язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої 

освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального 

матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для 

модульного контролю та перероблені деякі завдання для самостійної роботи. 

Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально-

методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 

Для викладачів, аспірантів і студентів (курсантів, слухачів) вищих юридич-

них навчальних закладів та факультетів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аграрне прано : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / В. II. Жушман. 

В. М. Корнієнко, І. С. Корнієнко та 

ін. ; за ред. В. П. Жушмана та А. М. 

Статінки. X. : Право. 2021. - 290 с. 

На основі новітнього аграрного 

законодавства України розглянуто 

предмет, методи і систему аграрного 

права, його джерела, аграрні 

правовідносини, договірні відносини у 

сільському господарстві. Висвітлено 

питання реформування земельних 

відносин в агропромисловому 

комплексі, окремі види аграрних 

утворень (підприємств), інші важливі 

проблеми аграрного права України 

Для студентів, аспірантів, викладачів 

юридичних, економічних, аграрних 

вищих навчальних закладів та всіх, хто 

цікавиться проблемами аграрною права. 

 

 
 


