


“КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ –

ГАРАНТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”

Інтернет посилання:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Офіційний сайт Президента України :

https://www.president.gov.ua/documents/constitution

3. Вільна енциклопедія Вікіпедія:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1

%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Загальна бібліотека в навчально-науковому інституті №3 пропонує Вашій увазі презентацію

мультимедійної виставки “Конституція України – гарант прав і свобод громадянина України”

Виставку скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Подана інформація вміщує повний бібліографічний опис нових видань згідно з національним

стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та

правила складання». Проінформовано про інвентарний номер, місцезнаходження видання та шифр.

Поряд з цим подано стислі анотації (мовою видання), які допоможуть Вам краще зорієнтуватися у

змісті видання.

Виставка складається з наступних розділів:

І. Наукові видання.

ІІ. Навчальна література.

ІІІ. Періодичні видання.

IV. Автореферати дисертацій.

Перелік умовних позначень 

Ч/З №1– Читальний зал №1 (5-й поверх)

НН/А– Абонемент навчально-наукової літератури (3-й поверх)

А №1 – Абонемент навчальної літератури (1-й поверх)

А №2 – Абонемент навчальної літератури (3-й поверх)

Підготувала :

Оксана Батрак, бібліотекар 1 категорії загальної бібліотеки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.president.gov.ua/documents/constitution
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Конституція України : чинне законодавство

зі змінами та доповненнями станом на

05.01.2017 р. – Офіц. текст. – К. : Паливода А.В.,

2017. – 76 с. – Закони України

45199 – Ч/З №1;

45200 - ННА
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Орлик Пилип

Конституція, маніфести та літературна

спадщина : вибрані твори. – К. : МАУП, 2006. –

736 с.

42906 – Ч/З №1

У виданні вміщено в оригіналі знамениту

Конституцію 1710 року; добірку політичних

документів: маніфести, договори, листи та

“Діярій подорожній”, що з'являють твори

великого гетьмана-вигнанця.



Історія української Конституції / упоряд.

А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К. : Право,

1997. – 464 с.

47327 – Ч/З №1

У книзі зібрано та проаналізовано

конституційно-державні акти України з

найдавніших часів до сьогодення. Переконливо

доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика

(1710 р.), “Начерки Конституції” Георгія

Андрузького (1850 р.), Основний закон

“Самостійної України” (1905 р.), Конституцію

УНР (1918 р.), Конституцію Отто Ейхельмана

(1920-1921 рр.), Конституцію України

(прийняту 28 червня 1996 р.) єднає ідея

демократичної незалежної України.



Футей Богдан

Становлення правової держави: Україна

1991-2001 рр. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 288

с.

41764 – Ч/З №1

46373, 46374, 46375, 48993, 4590 – 6 прим.

–НН/А

Вміщені у книзі доповіді, виступи, окремі

статті автора присвячені концептуальним

правовим проблемам становлення нашої

держави, в тому числі таким, як творення

вільних і справедливих президентських,

парламентських та місцевих виборів, реформі

судової системи та ін.



Конституція України : проект. – К. : Укр. юрид.

тов-во, 2011. – 32 с.

2986– Ч/З №1



Конституційний Суд України. Рішення.

Висновки. 1997-2001. : у 2-х кн. Кн. 1. / П.Б.Євграфов

; Конституційний Суд Укр. – К. : Юрінком Інтер, 2001.

– 512 с.

41747 – Ч/З №1

Пропоноване видання – перша повна публікація

Рішень і Висновків Конституційного Суду України

(1997-1999). Збірку укладено за хронологічним

порядком українською, російською та англійською

(анотації) мовами.

Видання розраховане на фахівців органів

законодавчої, виконавчої та судової влади,

депутатів, юристів-практиків, наукових працівників,

викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, а

також усіх, хто цікавиться проблемами судової

перевірки конституційності нормативних актів.



Конституційний Суд України. Рішення.

Висновки. 1997-2001. : у 2-х кн. Кн. 2. / П.Б.Євграфов

; Конституційний Суд Укр. – К. : Юрінком Інтер, 2001.

– 504 с.

41748– Ч/З №1

Пропоноване видання – перша повна публікація

Рішень і Висновків Конституційного Суду України

(2000-2001). Збірку укладено за хронологічним

порядком українською, російською та англійською

(анотації) мовами.

Видання розраховане на фахівців органів

законодавчої, виконавчої та судової влади,

депутатів, юристів-практиків, наукових працівників,

викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, а

також усіх, хто цікавиться проблемами судової

перевірки конституційності нормативних актів.



Конституційний Суд України. Рішення.

Висновки. 2001-2002. Кн.3. / П.Б.Євграфов ;

Конституційний Суд Укр. – К. : Юрінком Інтер, 2002.

– 384 с.

41749– Ч/З №1

Пропоноване видання – продовження публікації

Рішень і Висновків Конституційного Суду України

(2000-2001). Збірку укладено за хронологічним

порядком українською, російською та англійською

(анотації) мовами.

Видання розраховане на фахівців органів

законодавчої, виконавчої та судової влади,

депутатів, юристів-практиків, наукових працівників,

викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, а

також усіх, хто цікавиться проблемами судової

перевірки конституційності нормативних актів.



Коментар до Конституції України / авт.

В.Б.Авер'янов, В.Ф.Бойко, В.І.Борденюк та ін. ; Ін-т

законодавства Верховної Ради України. – К., 1996. –

376 с.

39939– Ч/З №1

У підготовленому коментарі в популярній формі

роз'яснюється зміст статей нової Конституції

України.

Коментар розрахований на працівників органів

державної влади (законодавчої, виконавчої, судової),

науковців, юристів, студентів, учнівську молодь, а

також на широке коло читачів.



Стан дотримання та захисту прав і свобод

людини в Україні. Доповідь Уповноваженого ВРУ з

прав людини / [Н.І.Карапчова] ; Уповноважений

ВРУ з прав людини. – К., 2004. – 528 с.

2867 – 3 прим. – А №2

Пропонується чергова Щорічна доповідь

Уповноваженого з прав людини про стан

дотримання та захисту прав і свобод людини в

Україні. Це комплексне дослідження, в якому

ґрунтовно проаналізовано стан дотримання

громадянських, політичних, економічних,

соціальних, культурних і особистих прав людини

відповідно до Конституції, чинного законодавства

України та міжнародних стандартів у 2004 та

2005 рр.



State of observance and protection of the rights of

the child in Ukraine. Special Report of the Ukrainian

Parliament Commissioner for Human Rights. On the

occasion of the 20th anniversary of ratification by Ukraine

of the United Nations Convention on the Rights of the

Child. – Kyiv, 2010. – 216 pp.

2875– НН/А



Калиновський Б.В.

Конституційні принципи місцевого

самоврядування в Україні : монографія /

Б.В.Калиновський ; КНУВС. – Кременчук :

Щербатих, 2010. – 184 с.

2814 – 2 прим. – НН/А

У монографії досліджені державні гарантії

здійснення конституційних принципів місцевого

самоврядування. Проаналізовано механізм

взаємодії конституційних принципів у процесі

функціонування суб'єктів місцевого

самоврядування, їх значення для становлення і

подальшого розвитку української правової

держави.

Для науковців, викладачів, аспірантів і

студентів вищих навчальних закладів, а також

усіх, хто цікавиться питанням місцевого

самоврядування.



Делія Ю.В.

Конституційно-правові основи місцевого

самоврядування в Україні: проблеми теорії та

практики : монографія / Ю.В.Делія ; ДЮІ МВС

Укр., Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького

НАН Укр ; за заг. Ред. В.Ф.Погорілка. – Донецьк :

НДРВВ ДЮІ МВС, 2004. – 280 с.

2233 – НН/А

У монографії досліджуються теоретичні та

практичні проблеми законодавчого регулювання

місцевого самоврядування як локального

конституційно-правового інституту.



Олійник А.Ю.

Конституційно-правовий механізм

забезпечення основних свобод людини і

громадянина в Україні : монографія /

А.Ю.Олійник. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2008. –

472 с.

2454 – 2 прим. – НН/А

Досліджуються теоретико-методологічні

основи права особи на свободу, її генезис, зміст

кожної окремо взятої конституційної свободи та

загальний механізм їх забезпечення. Розглянуто

нормативно-правове регулювання конституційних

свобод людини і громадянина в Україні та місце і

роль діяльності конституційних органів у

механізмі забезпечення названих свобод.



Виступ Уповноваженого з прав людини

Н.І.Карпачової на представленні у ВР Щорічної

доповіді “Стан дотримання та захист прав і свобод

людини в Україні” (6 липня 2005 р.). – К., 2005. – 33 с.

2662 – Ч/З №1;

2873 – 2 прим. – НН/А



Проблеми та стан дотримання захисту прав

людини в Україні : зб. матер. ІІІ Всеукраїнської

науково-теоретичної конференції (Київ,

29.11.2012 р.) / МВС Укр., МОН, молоді та

спорту, ДРСУ, НАВС, ННІ права та психології. –

К. : НАВС, 2012. – 260 с.

45125 – НН/А



Проблемні питання стану дотримання

захисту прав людини в Україні : зб. матер. IV

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(Київ, 05.12.2013 р.). У 2-х ч. Ч.1. / МВС Укр.,

МОН Укр., НАВС, ННІ права та психології. – К. :

НАВС, 2013. – 248 с.

43445 – НН/А



Проблемні питання стану дотримання захисту

прав людини в Україні : зб. матер. IV Всеукраїнської

науково-практичної конференції (Київ, 05.12.2013 р.).

У 2-х ч. Ч.2. / МВС Укр., МОН Укр., НАВС, ННІ

права та психології. – К. : НАВС, 2013. – 248 с.

434456– НН/А



Стрижак А.

Конституція України в актах

Конституційного Суду України (аналітичний

огляд та коментар) / А.Стрижак. – К. : Ін Юре,

2010. – 631 с.

43129, 43130 – 2 прим. – Ч/З №1;

43131,43132,43133 – 3 прим. – НН/А

Видання містить результати аналітичного

дослідження практики конституційного

судочинства (рішення, висновки та процесуальні

ухвали за 1997-2009 роки) щодо реалізації

Конституційним Судом України його головного

завдання - гарантування верховенства

Конституції як Основного Закону держави.

Розраховане на працівників органів

законодавчої, виконавчої та судової влади,

органів місцевого самоврядування, науковців та

студентів юридичних факультетів вищих

навчальних закладів.



Проект Закону України “Про внесення змін до

Конституції України” : на всенародне обговорення. –

К. : Преса України, 2003. – 80 с.

1047 – 2 прим. – Ч/З №1;

1047 – 3 прим. – 3 НН/А



Кулик Т.О.

Конституційні засади взаємодії місцевих

органів державної влади та органів місцевого

самоврядування в місті Києві : монографія /

Т.О.Кулик ; МВС Укр., НАВС. – К. : Правова

єдність, 2016. – 198 с.

45019 – НН/А

Досліджено аспекти відповідної

діяльності місцевих органів державної влади

та органів місцевого самоврядування в м.

Києві. Акцентовано увагу на процесі взаємодії

Київської міської ради та її виконавчого

органу – Київської міської державної

адміністрації, в ході реалізації власних і

делегованих повноважень цих органів

відповідно.

Для науковців, викладачів, аспірантів і

студентів вищих навчальних закладів.



Калиновський Б.В.

Місцева публічна влада в Україні:

конституційно-правові засади функціонування та

розвитку : монографія / Б.В.Калиновський. –

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 426 с.

45097 – НН/А

Монографія присвячена комплексному

дослідженню конституційно-правових засад

функціонування та розвитку місцевої публічної

влади.

Для науковців, викладачів, аспірантів,

службовців місцевих органів публічної влади, а

також усіх, хто цікавиться питанням

конституційного та муніципального права.



Проблеми реалізації Конституції України: теорія

і практика / В.Ф.Погорілко ; Ін-т держави і права ім.

В.М.Корецького, НАН Укр., 2003. – 652 с.

41926– Ч/З №1

Досліджено теоретичні проблеми

конституційного ладу України, реалізації прав і

свобод людини і громадянина.

Книга розрахована на працівників законодавчої,

виконавчої і судової влади, науковців, викладачів, усіх,

хто цікавиться проблемами реалізації Конституції

України.



Нова Конституція України. Огляд, коментарі і

текст Основного Закону. – К. : Наукова думка, 1997. –

165 с.

39345, 39346 – 2 прим. - Ч/З №1

39347, 39350, 39352, 39353, 39354 – 5 прим. –

НН/А

У виданні подається текст нової Конституції

України, висвітлюються її найважливіші риси та

основні положення, зокрема щодо державного і

суспільного ладу, правового статусу особи, форм

безпосередньої демократії, організації державної

влади і місцевого самоврядування. Найбільша увага

приділяється правам і свободам людини і

громадянина та механізму їх реалізації.



Годованець В.Ф.

Конституційне право України : навч.

посіб. / В.Ф.Годованець, А.С.Головін. – К. :

Персонал, 2011. – 384 с.

2987 – 3 прим. – Ч/З №1

2987 – 2 прим. – А №2.

У пропонованому виданні на основі

прийнятої на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996

року Конституції України та відповідних

законів, інших нормативно-правових актів (за

станом на 11.04.2011 р.) розглядаються

загальні засади конституційного ладу України.

Для студентів, викладачів і всіх тих, хто

цікавиться питанням конституціоналізму.
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Федоренко В.Л.

Конституційне право України : підручник :

В.Л.Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с.

45137 – Ч/З №1

47138 – НН/А

3928 – 3 прим. – № А2

4683- 2 прим. – № А1

4783 – 4 прим. – № А1

У підручнику висвітлено основні положення

навчальної дисципліни “Конституційне право

України”, а саме питання теорії

конституціоналізму та конституційного права,

основ конституційного ладу, конституційно-

правового статусу людини, форм

безпосереднього народовладдя, конституційних

основ організації і здійснення державної влади

та місцевого самоврядування, адміністративно-

територіального устрою України і правової

охорони Основного Закону.



Ієрусалімов О.І.

Конституційні права, свободи та обов'язки

людини і громадянина : курс лекцій, навч.-метод. та

довід. матер. до них / О.І.Ієрусалімов,

М.Фстахурський, І.О.Ієрусалімов ; за заг. ред.

І.П.Голосніченка. – К., 2004. – 352 с.

42341, 42342, 42343 – 3 прим. – Ч/З №1;

2217 – 47 прим. – А №2

У матеріалах лекцій висвітлено найважливіші

положення вчення про свободу, природу

конституційних прав і свобод людини і громадянина,

поняття, структура та соціальна цінність

конституційно-правового статусу, гарантії прав і

свобод людини і громадянина, досвід функціонування

механізмів захисту прав і свобод людини і

громадянина в закордонних державах.

Для студентів вищих навчальних закладів, які

вивчають “Конституційне право” та

“Конституційні права, свободи та обов'язки людини і

громадянина”.



Совгиря О.В.

Конституційно-процесуальне право України :

навч. посіб. / О.В.Совгиря ; МОН Укр. – К. : Юрінком

Інтер, 2010. – 563 с.

2781 – 2 прим. – Ч/З №1

У навчальному посібнику розглянуто питання

щодо теорії конституційно-процесуального права,

процесуальні аспекти прийняття та внесення змін до

Конституції, конституційно-процесуальні основи

правового положення особи, конституційні

процедури здійснення державної влади та місцевого

самоврядування, конституційно-судовий процес.

Навчальний посібник може бути використаний

як студентами, так і аспірантами та викладачами,

науковцями, народними депутатами України, а

також усіма, хто цікавиться вивченням

конституційно-процесуального права України.



Тодика Ю.М.

Основи конституційного права України : навч.

посіб. / Ю.М.Тодика, Г.Б.Клименко. – Х. : Консум,

1998. – 117 с.

41696 – Ч/З №1

В навчальному посібнику розглядаються

найважливіші теми навчального курсу по

конституційному праву України.

Розрахований на старшокласників, абітурієнтів,

студентів і викладачів юридичних вузів, технікумів,

коледжів, ліцеїв.



Костюченко О.А.

Конституційне право України : навч.-метод.

посіб. Для самостійного вивчення дисципліни /

О.А.Костюченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 116 с.

41697, 41698, 41699 – 3 прим. – Ч/З №1

У навчально-методичному посібнику,

підготовленому відповідно до навчальної програми

курсу “Конституційне право України”

висвітлюються суть і джерела конституційного

права України, основи конституційного ладу,

правовий статус особи. Базується на положеннях

Конституції України та чинного законодавства.

Для студентів вищих закладів освіти, а також

усіх, хто цікавиться питаннями конституційного

будівництва.



Конституційне право України: хрестоматія :

навч. посіб. / упоряд. В.С.Журавський,

Ю.М.Тодика. – К. : Ін Юре, 2003. – 884 с.

2371– Ч/З №1

У хрестоматії даються основоположні

нормативно-правові акти з конституційного

права України на сучасному етапі

державотворення.

Хрестоматія з конституційного права

розрахована на студентів і викладачів вищих

навчальних закладів, технікумів, депутатів,

працівників державного апарату.



Загоруй І.С.

Конституційне право України : навч.-метод.

посіб. / І.С.Загоруй, І.Л.Осадча. – Луганськ : РВВ

ЛДУВС, 2007. – 116 с.

2372– Ч/З №1

Навчально-методичний посібник містить плани

семінарських занять і методичні рекомендації щодо

їх проведення, завдання для виконання контрольних,

курсових робіт, загальні рекомендації для їх

виконання, перелік рекомендованих питань до іспиту,

нормативної та навчальної літератури з дисципліни

“Конституційне право України”.



Конституція України: офіц. текст : Коментар

законодавства України про права та свободи людини і

громадянина. – 2-ге вид., перероб і доп. – К. : А.С.К.,

2003. – 384 с.

41640, 41641, 41641 – 3 прим.– Ч/З №1;

1895 – 7 прим. – А №2

У навчальному посібнику досліджено основні

положення сучасної української доктрини щодо прав,

свобод та обов'язків людини і громадянина та їх

гарантії, прокоментовано розділ ІІ Конституції

України. Наведено офіційний текст Конституції

України, тексти основних міжнародних актів з прав

людини, а також повний перелік основних

міжнародних актів з питань прав людини.

Розрахований на студентів, курсантів і слухачів,

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів,

представників органів державної влади і вчених-

правознавців.



Колодій А.М.

Права людини і громадянина в Україні : навч.

посіб. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К. : Юрінком

Інтер, 2004. – 336 с.

43330– Ч/З №1

3682 – 42 прим. – А №2

У посібнику на основі Конституції і нового

законодавства України розглянуто правовий статус,

конституційні права, свободи і обов'язки, механізм

реалізації та забезпечення реалізації прав і свобод

людини та громадянина, роль судових і

правоохоронних органів у такому механізмі.

Посібник стане у пригоді професорсько-

викладацькому складі, студентам, слухачам та

курсантам юридичних навчальних закладів та всім

тим, хто цікавиться правами людини.



Демиденко В.О.

Загальна характеристика конституційного

права України (у схемах) : посіб. / В.О.Демиденко ;

МВС Укр., НАВС. – К., 2011. – 100 с.

2889– А №2

В посібнику на підставі формально-

юридичного аналізу законодавства України,

практики організації і діяльності органів публічної

влади, сучасних досягнень науки конституційного

права України викладено поняття, предмет та

метод галузі конституційного права України, її

функції, систему та джерела галузі, поняття,

аспекти та підстави конституційної

відповідальності, поняття, предмет, систему,

джерела, функції та методологію науки

конституційного права України тощо.

Розрахований на студентів, курсантів,

слухачів і викладачів юридичних вузів і факультетів.



Совгиря О.В.

Конституційне право України : навч. посіб. /

О.В.Совгиря, Н.Г.Щукліна. – К. : Юрінком Інтер,

2007. – 632 с.

3138– А №2

У навчальному посібнику висвітлено питання

щодо: характеристики конституційного права як

галузі національного права України, основ учення про

Конституцію, основ конституційного ладу України,

конституційно-правового статусу людини і

громадянина в Україні, конституційно-правового

статусу Президента України тощо.

Навчальний посібник може бути використаний

студентами, аспірантами, викладачами юридичних

вузів, науковцями, а також усіма, для кого є цікавим

вивчення конституційного права України.



Основи конституційного права України :

підручник / за ред. В.В.Копєйчикова. – стереотип.

Вид. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 283 с.

1846– А №2

У підручнику розкриваються соціально-правова

природа конституції, її специфіка як акта прямої дії.

Дається системне висвітлення конституційних

положень, визначаються правові поняття та

терміни.

Підручник розрахований на викладачів та

студентів вищих навчальних закладів неюридичного

фаху, а також на широке коло осіб, що цікавляться

правовими знаннями.



Погорілко В.Ф.

Конституційне право України : підручник /

В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко ; МОН, МС Укр.,

МВС Укр., НАВС. – [3-тє вид., перероб. і доопрац.;

передмов. В.В.Коваленка]. - К. : КНТ, Ліра-К, 2011.

– 532 с.

43093, 43094, 43095 – Ч/З №1;

2930 – 7 прим. - А №1;

2930 – 10 прим. – А №2

У переробленому та доопрацьованому

посібнику висвітлюються основні положення

навчальної дисципліни “Конституційне право

України”, зокрема питання теорії

конституціоналізму та конституційного права,

основ конституційного ладу тощо. Враховано

новели конституційного законодавства, зумовлені

Рішенням Конституційного Суду України від

30.09.10 № 20-рп щодо визнання неконституційним

Закону України №2222-IV та відновлення чинності

Конституції України у редакції від 28.06.1996 року,

а також особливості національного

конституційного процесу в 2010-2011 роках.

Для студентів, магістрів, усіх, хто цікавиться

проблемами конституційного права та

Конституції України.



Конституційне право України : навч.-метод.

матер. / уклад. А.І.Хальота, С.О.Халюк ; МВС Укр.,

НАВС, каф. Конституційного та міжнародного

права. – К. : НАВС, 2013. - 32 с.

3142 – 2 прим. – А №2

Подано визначення основних понять з

дисципліни “Конституційне право України”.

Наведено плани аудиторних занять, теми

рефератів і доповідей, методичні рекомендації

щодо підготовки занять, питання для підготовки

до підсумкового контролю. Запропоновано список

основних і додаткових джерел для вивчення

дисципліни.

Для слухачів, курсантів і студентів навчальних

закладів системи МВС України.



Кравченко В.В.

Конституційне право України : навч. посіб. /

В.В.Кравченко. – вид. 6-те, виправ. та доповн. – К. :

Атіка, 2009. – 608 с.

43068, 43069, 43070 – Ч/З №1;

2709 – 25 прим. – А №1;

2709 – 22 прим. – А №2

Пропонований навчальний посібник підготовлено

з урахуванням нового конституційного

законодавства та досягнень юридичної науки подано

тлумачення основних понять і термінів

конституційного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів

юридичних закладів освіти, усіх, хто цікавиться

проблемами конституційно-правового розвитку

України.



Актуальні проблеми конституційного права

України : підруч. / за ред. А.Ю.Олійника ; МОН,

молоді та спорту Укр., МВС Укр., НАВС. – К. :

ЦУЛ, 2013. – 554 с.

3356 – 3 прим. - Ч/З №1;

3356 – 7 прим. – А №2

У підручнику на підставі узагальнення діючого

законодавства та юридичної практики розглянуто

поняття та зміст теорії конституціоналізму,

предмет, методи, систему і розвиток конституції

та її реформування тощо.

Розрахований на студентів-магістрів

юридичної спеціальності, аспірантів, докторантів,

викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями

актуальних проблем конституційного права

України.



Конституційне право України : навчальний

посібник для підготовки до іспитів / упоряд

І.В.Тетарчук, Т.Є.Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 218 с.

47598 – 1 прим. - Ч/З №1

Метою упорядкування посібника

"Конституційне право України" є надання

студентам базових знань з теорії конституційного

права і змісту конституційного законодавства,

формування у них навиків і умінь їх глибокого

осмислення і творчого застосування на практ иці.



1. Закон України Про внесення змін до

Констиутції України // Адвокат. – 2005. -

№ 2. – С. 19-23.

2. Погорілко В.Ф. Закон України “Про

внесення змін до Конституції України” як акт

здійснення політичної реформи в Україні //

Адвокат. – 2005. - № 2. – С. 24-28.

3. Закон України Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України (Витяг) // Адвокат.

– 2005. - № 2. – С. 29-31.

Ч/З №1
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Закон України про Конституційний Суд України

// ВВРУ. – 1996. - № 49. – Ст. 272. – 736 с.

Ч/З №1



Бабенко К. Проблема стабільності

Конституції в умовах зміни суспільних

відносин / К. Бабенко // Вісник Верховного

Суду України. – 2007. - № 2. – С. 8-13.

Ч/З №1



Скрипнюк О. Конституційні права і

свободи людини у сучасній Україні та пошук

оптимальної моделі їх захисту / О.Скрипнюк //

Вісник Національної академії правових наук

України. – 2014. - № 4(79). – С. 176-182.

Ч/З №1



Протасова В. Парламентсько-президентська

республіка в контексті конституційного

реформування в Україні / В. Протасова // Вісник

Академії правових наук України. – 2009. - № 3. – С.

67-74.

Ч/З №1



Колесник В. Правовий механізм

трансформації Української Конституції / В.

Колісник // Вісник Академії правових наук

України. – 2010. - № 1. – С. 59-67.

Ч/З №1



Бєляєва М. Конституційні конфлікти й їх

вплив на реалізацію політичної функції

Української держави / М. Бєляєва //

Підприємництво, господарство і право. – 2013. -

№ 6. – С. 3-5.

Ч/З №1



Морозюк С. Загальна характеристика 

гарантій Конституції України / С. Морозюк

// Підприємництво, господарство і право. –

2016. - № 12. – С. 168-172.

Ч/З №1



Шаповал В. Основний Закон України у 
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