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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 Навчальна дисципліна «Конституційне право та процес» є  

дисципліною обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін, 

які формують професійні компетентності майбутнього правника та 

спрямована на надання студентам знань щодо характеристики 

конституціоналізму, конституційного права та процесу, природи та 

особливостей реалізації Конституції,  конституційного виміру прав 

людини, конституційно-правового забезпечення демократії, конституційно-

правових основ організації і здійснення публічної влади в Україні, 

громадянського суспільства, територіального устрою України, місцевого 

самоврядування в Україні, правового захисту Конституції.  

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

широкого кола знань теорії та практики конституційно-правового 

регулювання суспільних відносин та конституціоналізму ; набуття навичок 

аналізу конституційних процесів. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

розкриття основних понять і змісту предмета конституційного права та 

процесу як галузі та науки; висвітлення основних положень вчення про 

конституціоналізм та Конституцію, її функцій, принципів, юридичних 

властивостей, порядок прийняття і зміни; аналіз особливостей 

конституційно-правових інститутів; загальна характеристика чинної 

Конституції України; розкриття основ конституційного ладу та його 

захисту, розкриття природи та сутності конституційних прав, свобод і 

обов’язків людини та громадянина; конституційних засад організації 

публічної влади та територіального устрою, сутності, змісту та особливості 

конституційної юстиції та судочинства.  

Пререквізити Курс базується на знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін як  

«Історія України та української культури», «Теорія держави та права», 

«Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних 

країн»  

Результати 

навчання 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 5 

 

Галузь знань: 

08 Право 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Кількість модулів – 2 

Спеціальність: 

081 Право 

2-й  2-й 

Семестр: 

Кількість змістових 

модулів – 2 

 

 

 

 

Загальна кількість годин – 

150 

 

3-й 

 

 

3-й 

Лекції 

 

20 годин 

 

 

8 годин 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

 

30 годин 

 

 

 

8 годин 

 

Самостійна робота 

 

100 годин 

 

 

 

134 годин 

 

 

в т. ч. індивідуальні завданні 

 

50 годин 

 

 

67 годин 

Вид контролю 

 

Екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових Кількість годин 

модулів і тем денна форма заочна форма 

 

 

Усьго у тому числі усьго у тому числі 

 

 

 Л пр Лаб Інд ср.  Л Пр. лаб інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Конституціоналізм та 

загальна характеристика 

конституційного права та 

конституційного процесу. 

14 2 2 - - 10 12  -   12 

Тема 2. Джерела 

конституційного права. Теорія 

Конституції, поняття та  

класифікація.  

14 2 2 - - 10 16 2 -   14 

Тема 3.  Реалізація та 

тлумачення конституції.  

Принципи конституційного 

права.  

14 2 2 - - 10 14  2   12 

Тема4. Конституційне право 

та права людини. 

16 2 2 - - 10 16 2    14 

Тема 5. Конституційні основи 

правового статусу особи і 

громадянина. Інститут 

громадянства. 

14 2 2  - 10 16  2   14 

Разом за змістовим модулем 

1 

70 10 10 -  50 74 4 4   68 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 6.  

Конституційний лад України. 

Конституційні засади 

демократії. Вибори та 

виборчий процес. Референдум 

та референдний процес.  

 

16 2 4 -  10 14   -  14 

Тема7. Конституційні засади 

функціонування  політичних 

партій та громадянського 

суспільства та  національно-

культурної сфери в Україні . 

16 2 4 -  10 14 2  -  12 

Тема 8. Конституційна 

система органів публічної  

влади в Україні 

16 2 4 -  10 16  2 -  14 

Тема 9. Конституційні засади 

територіального устрою. 

Місцеве самоврядування. 

 

16 2 4 -  10 16 2  -  14 
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Тема 10. Правовий захист 

конституції. Конституційний 

Суд України та конституційне 

судочинство. Правові акти 

КСУ.  

 

16 2 4 -  10 16 - 2 -  14 

Разом за змістовим модулем 

2 

80 10 20 -  50 76 4 4 -  68 

Усього годин 150 20 30 - 50 50 150 8 8 - 67 67 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

  денна форма заочна форма 

1. Конституціоналізм та загальна характеристика 

конституційного права та процесу. 

10 12 

2. Джерела конституційного права. Теорія Конституції, 

поняття та  класифікація 

10 14 

3. Реалізація та тлумачення конституції.  Принципи 

конституційного права. 

10 12 

4. Конституційне право та права людини. 10 14 

5. Конституційні основи громадянського суспільства. 

Конституційні основи правового статусу особи і 

громадянина. Інститут громадянства. 

10 14 

6. Конституційний лад України. Конституційні засади 

демократії. Вибори та виборчий процес. Референдум та 

референдний процес.  

 

10 14 

7. Конституційні засади функціонування  політичних партій та 

громадянського суспільства та  національно-культурної 

сфери в Україні 

10 12 

8. Конституційна система органів публічної  влади в Україні 10 14 

9. Конституційні засади територіального устрою. Місцеве 

самоврядування. 

. 

10 14 

10. Правовий захист конституції. Конституційний Суд України 

та конституційне судочинство. Правові акти КСУ.  

 

10 14 

Разом 100 134 

 

4. Індивідуальні завдання – не передбачено  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  
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Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

15 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 4 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання завдань роботи, оформленої письмово. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. 

Студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розкладом, розробленим 

навчальним відділом. Письмову роботу кодують та надають викладачу 

на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 

100. Ці бали сумуються з балами поточного та модульного контролю. 

Кількість спроб складання екзамену не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультацій викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 
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або ж були розглянуті коротко, їх поглиблене вивчення за 

рекомендованою літературою, а також виконання практичних завдань 

з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

•Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний контроль Підсумковий 

контроль  

(залік) 

Підсумковий 

рейтинг Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

МК1 МК2 

30 30 20 20 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

Зараховано 

82-89 B 
Добре 

74-81 C 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

Незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Питання для підготовки до екзамену: 

1. Поняття та система конституціоналізму 

2. Конституційне право як основа національного права.  

3. Поняття та предмет конституційного права.  

4. Юридична сила конституції  

5. Поняття конституції.  

6. Реалізація конституції. Тлумачення конституції.  

7. Функції та юридичні властивості конституції.  

8. Верховенство конституції.  Пряма дія конституційних норм. Горизонтальний ефект 

конституції.  

9. Загальна характеристика Конституції України.  

10. Поняття установчої влади та порядок внесення змін до Конституції України 

11. Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права.  

12. Доктрина дружнього ставлення до міжнародного права та принцип верховенства Конституції 

України.  

13. Поняття й система джерел конституційного права. 

14. Принципи конституційного права.  

15. Людська гідність. Свобода. 

16. Рівність і заборона дискримінації.  

17. Народний суверенітет. Республіканізм  

18. Конституційний статус особи в Україні.  

19. Принципи конституційного статусу особи.  

20. Природа прав і свобод людини. Сутнісний зміст прав і свобод людини.  

21. Позитивні зобов’язання держави у сфері гарантування прав людини згідно з Конституцією 

України.  
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22. Зміст та обсяг захисту особистих свобод: право на свободу думки й слова, право на доступ 

до публічної інформації, захист персональних даних, свобода совісті, свобода пересування. Критерії 

обмеження цих прав.  

23. Політичні права та участь громадян у вирішенні питань суспільного значення. Свобода 

мирних зібрань, свобода об’єднань: обсяг захисту та критерії обмеження. 

24. Рівність доступу громадян до публічної служби.  

25. Економічні права: обсяг захисту та критерії обмеження. Право власності: обсяг захисту та 

заборона свавільного вилучення власності. Право на свободу підприємницької діяльності: обсяг 

захисту, обмеження монополізму і захист конкуренції.  

26. Право на працю та на гідну оплату праці.  

27. Соціальні права: зміст та гарантії. Право на соціальне забезпечення, право на охорону 

здоров’я, право на освіту.  

28. Структура конституційних гарантій прав і свобод людини: нормативні, інституційні та 

процесуальні гарантії.  

29. Зміст конституційних гарантій прав і свобод людини. 

30. Конституційні обмеження у здійсненні конституційних прав та свобод людини в Україні. 

Допустимі критерії обмеження прав людини: значення принципу пропорційності.  

31. Особливі юридичні стани згідно з Конституцією України, умови та порядок введення та 

припинення дії.  

32. Особливості юридичного захисту прав внутрішньо переміщених осіб.  

33. Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні. 

34. Поняття та принципи громадянства України.  

35. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.  

36. Конституційний статус іноземців та осіб без громадянства.  

37. Особливості конституційного статусу біженця.  

38. Поняття конституційного ладу України.  

39. Конституційні засади державного суверенітету України.  

40. Принцип територіальної цілісності і недоторканності державних кордонів України.  

41. Незалежність України та процеси євроатлантичної і європейської інтеграції.  

42. Обмеження влади правом як засада конституційного ладу України.  

43. Конституційний принцип поділу державної влади. Система стримувань і противаг.  

44. Принцип верховенства права в системі засад конституційного ладу України.  Основні 

елементи верховенства права.  

45. Україна як демократична республіка: конституційні засади.  

46. Поняття й сутність демократії. Пряма (безпосередня) та представницька демократія.  

47. Поняття, конституційно-правова регламентація та види референдумів в Україні. 

48. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою.  

49. Виборче право. Пасивне і активне виборче право, виборчі цензи. Принципи виборчого права. 

50. Принцип республіканізму у структурі конституційного ладу України. 

51. Демократична підзвітність та підконтрольність публічної влади. Форми участі народу в 

управлінні державними справами.  

52. Основні виборчі системи.  

53. Особливості виборів Президента України. 

54. Особливості виборів народних депутатів України.  

55. Особливості місцевих виборів.  

56. Поняття та основні види громадських об’єднань.  

57. Принципи організації та діяльності громадських об’єднань.  

58. Конституційний статус політичних партій.  

59. Порядок створення політичних партій.  

60. Принципи діяльності політичних партій. Заборона політичних партій в Україні.  

61. Конституція України та громадянське суспільство.  

62. Принцип багатоманітності в системі конституційних засад формування та функціонування 

громадянського суспільства.  
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63. Засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні: юридичні механізми.  

64. Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в Україні.  

65. Конституційний статус української мови як державної. 

66. Правовий статус мов національних меншин та корінних народів.  

67. Поняття та характеристика конституційного статусу національних меншин в Україні. 

Поняття національнокультурної автономії.  

68. Держава і церква в Україні. Відділення церкви від держави. Принцип світської держави.  

69. Законодавча влада в Україні: конституційна характеристика.  

70. Конституційна природа парламенту - Верховної Ради України. Функція представництва 

народу України. Законодавча функція. Роль парламенту у внесенні змін до Конституції України.  

71. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Комітети, тимчасові слідчі 

комісії та тимчасова спеціальні слідча комісія парламенту. Повноважність та кворум у засіданнях 

Верховної Ради України.  

72. Предмет відання та повноваження Верховної Ради України. Предметна сфера закону.  

73. Парламентські процедури: установча, законодавча, процедури здійснення парламентського 

контролю. 

74. Конституційний статус спеціалізованих органів парламентського контролю - 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункової палати.  

75. Конституційний статус народного депутата України та юридичні гарантії його діяльності. 

Природа депутатського мандата. Підстави дострокового припинення повноважень народного 

депутата України.  

76. Конституційний статус Президента України. Роль та місце Президента України в системі 

органів державної влади. Президент України як глава держави.  

77. Порядок вступу на пост Президента України. Підстави та порядок припинення повноважень 

Президента України. Процедура усунення Президента України з поста у порядку імпічменту.  

78. Повноваження Президента України. Акти Президента України. Контрасигнація актів 

Президента України.  

79. Конституційний статус Ради національної безпеки та оборони. Роль Ради національної 

безпеки та оборони у забезпеченні захисту державного суверенітету і територіальної цілісності 

України.  

80. Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика. Поняття виконавчої влади та її 

місце в механізмі державної влади. Система органів виконавчої влади в Україні.  

81. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України. Демократична підзвітність і 

підконтрольність Кабінету Міністрів України. Солідарна відповідальність уряду та відповідальність 

міністрів.  

82. Предмет відання та повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів 

України.  

83. Судова влада в Україні. Конституційні засади судочинства. Принцип незалежності судової 

влади та її гарантії.  

84. Система судів. Засади спеціалізації у системі судів.  

85. Конституційний статус судді. Гарантії незалежності суддів. Порядок припинення 

повноважень суддів та підстави звільнення суддів.  

86. Конституційний статус Вищої ради правосуддя. Органи суддівського самоврядування.  

87. Конституційний статус прокуратури.  

88. Роль адвокатури в системі юридичного захисту прав людини. 

89. Унітарність Українського держави в системі засад конституційного ладу. 

90. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України.  

91. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. 

92. Конституційний статус Автономної Республіки Крим у складі України як унітарної держави. 

93. Порядок ухвалення та внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим.  

94. Конституційний статус органів влади Автономної Республіки Крим. Предмет відання та 

повноваження органів влади Автономної Республіки Крим 
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95. Особливості правового статусу тимчасово окупованих територій України.  

96. Поняття та конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні.  

97. Система місцевого самоврядування в Україні.  

98. Загальна характеристика конституційного статусу органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування в Україні.  

99. Територіальна, організаційна та фінансово-економічна основа місцевого самоврядування.  

100. Повноваження органів місцевого самоврядування. 

101. Правовий захист Конституції: особливості української моделі.  

102. Поняття та види конституційного контролю.  

103. Предмет відання та повноваження Конституційного Суду України. Самообмеження 

юрисдикції Конституційного Суду України та доктрина політичного питання.  

104. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та організація 

діяльності Конституційного Суду України.  

105. Суб’єкти та форми звернення до Конституційного Суду України.  

106. Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, особливості розгляду.  

107. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства.  

108. Учасники конституційного провадження.  

109. Поняття та юридична природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок 

ухвалення та виконання актів Конституційного Суду України.  

110. Особливості юридичної сили рішень Конституційного Суду України з конституційних скарг. 

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М. І. Козюбри. К.: ВАІТЕ, 2021. 

528 с. https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/489959 

2. 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. 

3. Конституційне право: підручник / за заг. ред. О. С. Бакумова, Т. І. Гудзбь, М. І. Марчука; 

передм. М. І. Марчука. Харків, 2019. Нац. ун-т внутр. справ; 484 с. 

4. Конституційне право України: навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. К.: ЦУЛ, 

2018. 218с. 

5. Афанасьєва М. В., Бальцій Ю. Ю., Батан Ю. Д. Конституційне право України: прагматичний 

курс: навч. посіб. /за заг. ред. М. В. Афанасьєвої, А. А. Єзєрова. Одеса: Юридична 

література, 2017. 256 с. 

6. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навчальний 

посібник. К.: Юрінком Інтер, 2018. 556 с. 

7. Федоренко B. Л. Конституційне право України: підруч. М-во юстиції України, Нац. акад. 

держав. упр. при Президентові України. Київ: Ліра-К, 2016. 616 с. 

8. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. Київ: Ліра-К, 2012. 

576 с. 

9. Савчин М.В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. 

Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. 1008 с. 

10. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / за заг. 

редакцією Ю. С. Шемшученка.  К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008 

 

 

Додаткова: 

 

1. Конституція України : [офіційний текст станом на 21 травня 2021 року разом з витягами з 

рішень КСУ щодо офіційного тлумачення її статей]  / упоряд. : Л. І. Бірюк, Н. І. Адамчик, 

Є. Г. Кудлай [та ін.]. Київ : ВАІТЕ, 2021. 324 с. https://ccu.gov.ua/library/konstytuciya-ukrayiny-

oficiynyy-tekst-stanom-na-1-travnya-2021-r-razom-iz-vytyagamy-z-rishen 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/489959
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2. Основи конституціоналізму(нариси з історії, теорії і практики)/ В.М.Шаповол –К.: Мишалов 

Д.В. , 2021.- 116с. 

3. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / [Т. 

М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І. І. Дахова та ін.]. Харків : Право, 2021.  368 с. 

4. Речицький В. Неформальний конституціоналізм. Т.2 Х.: ТОВ «Видавництво „Права 

людини“»,, 2021. 440с.  

5. Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей: монографія. Київ: «Компанія ВАІТЕ». 

2019. 416 с. https://www.osce.org/files/f/documents/6/f/463419.pdf 

6. Савчин М.В. Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. Київ: ВАІТЕ, 

2020.462с. 

7. Каркач П. М., Бородіна І. В,, Юревич М. В. Конституційні функції прокуратури. Навч. 

посібник. Х.: Право, 2020. 230с.  

8. Савчин М. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового  

плюралізму: монографія. 2-е вид. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020.648с. 

9. Cавчин М. Конституційна юстиція  та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020: 

монографія. Ужгород. Вид-во РІК-У, 2020.384с.   

10. Адашис Л.І. Правові засади самоврядування. Муніципальне право. Навч.пос. у визначеннях 

та схемах. Дніпро: Університет митної справи  та фінансів, 2019. 272с. 

11. Львова Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до 

формування. Одеса: Фенікс, 2019. 294с.  

12. Венеційська комісія. Доповідь про правовладдя. USAID, 2019.92с.  

13. Палант Б. Білль про права (практика застосування) . Харків : Право, 2018.  264 с. 

14. Речицький В. В. Неформальний конституціоналізм. Харків: ТОВ «Видавництво „Права 

людини“», 2018. 356 с. 

15. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. Харків: Право, 2017. 

390 с.  

16. Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т. 

Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, О. С. Передерій ; за ред. Т. Є. 

Кагановської. – Харків : Право, 2017. 304 с. 

17. Селіванов А. О. Теорія і практика застосування конституційного права України. К.: Лотос, 

2016. 176 с. 

18. Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму : монографія 

[Шемчушенко Ю.С., Батанов О.В. Крусян А.Р. та ін. ]; наук.ред. Ю.С.Шемчушенко, відп. 
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Інформаційні ресурси: 

https://ccu.gov.ua/ сайт Конституційного Суду України  

https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=RU – сайт Венеційської комісії Ради 

Європи 

http://zakon.rada.gov.ua  законодавство України  

http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України. 

http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України). 

http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України. 

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

http://library.khpg.org/index.php Права людини: он-лайн бібліотека ХПГ 

 https://ccu.gov.ua/library     Бібліотека конституційного права (Бібліотека Конституційного Суду 

України)   

https://pravo.org.ua/#vectors сайт Центру політико-правових реформ (конституційний напрям)  

https://ccu.gov.ua/
https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=RU
http://library.khpg.org/index.php
https://pravo.org.ua/#vectors
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