МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет соціології і права
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан ФСП
_________
А.А.

Мельниченко

(підпис)

«____»___________ 2015 р.

Конституційне право України
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
підготовки
напряму

ОКР «бакалавр»
6.030401 «Правознавство»

спеціальності ______________________________________
(шифр і назва)

спеціалізації _______________________________________
(назва)

(шифр за ОПП НП - 09)

Ухвалено методичною комісією
ФСП
Протокол від _____20__ р. №
___
Голова методичної комісії
_________ __________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.

Київ – 2015

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

доцент кафедри публічного права, к.ю.н., доцент Єгорова В.С.

__________
(підпис)

Програму затверджено на засіданні кафедри публічного права
Протокол від «____»______________2015 року № ___
Завідувач кафедри
_________
Чепульченко Т.О.
(підпис)

«___»_______________2015 р.

 НТУУ «КПІ», 2015 рік

ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Конституційне право України» складено
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» за
напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».
Навчальна дисципліна належить до циклу нормативна.
Конституційне право є провідною галуззю права національної системи
права України, норми якої покликані охороняти права і свободи людини і
громадянина. З цією метою вони засновують відповідний і суспільний
устрій, який охоплюється категорією «конституційний лад України». Норми
конституційного права визначають баланс співвідносин влади та свободи і ,
у зв’язку з цим, регулюють найбільш принципово важливі, суспільні
відносини, які пов’язані з організацією основ конституційного ладу,
взаємовідносинами між особою та державою, унітарним устроєм України,
порядком формування і функціонуванням системи органів державної влади
і місцевого самоврядування.
Водночас конституційне право України є однією з галузевих теоретикоправових наук. Як галузева юридична наука конституційне право вивчає
норми і конституційно-правові інститути, суспільні відносини, врегульовані
ними, практику реалізації норм і інститутів конституційного права, аналізує
закономірності їхнього розвитку тощо. З цією метою наука покликана
визначати закономірності розвитку конституційного права‚ формулювати
практичі поради з метою вдосконалення його системності та практики.
Конституційне право України є нормативною дисципліною, яка
відноситься до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих
навчальних дисциплін. Названа дисципліна передбачає опанування
методології дослідження сутності і змісту конституційно-правових явищ в
цілому і, зокрема, основ теорії конституції, конституційно-правового
положення людини і громадянина, конституційно-правового регулювання
територіальної організації держави, конституційно-правової основи

організації і здійснення державної влади та організації і діяльності органів
місцевого самоврядування.
Конституційне право, як і будь-яка інша галузь, складається із норм,
принципів та інститутів. Джерелами конституційного права є: природне
право і позитивне право. Джерела позитивного конституційного права
систематизується за їх юридичною силою. До них відносяться: Конституція
України, закони України, інші акти нормативного характеру, що містять
конституційно-правові норми і приймаються Верховною Радою України або
шляхом всеукраїнського референдуму; нормативні акти Президента України,
що містять конституційно-правові норми; нормативні акти Кабінету
Міністрів України, що містять конституційно-правові норми; Рішення
Конституційного Суду України, в яких дається офіційне тлумачення
Конституції та законів України; міжнародні договори, згоди на
обов’язковість яких надано Верховою Радою України; акти органів місцевого
самоврядування.
Предмет навчальної дисципліни :
- Конституція України та її розвиток;
- Конституційний лад і його закріплення в Конституції України;
- Основи правового статусу людини і громадянина, громадянство
України, правове становище іноземців та осіб без громадянства,
правовий статус біженців;
- Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина;
- Народне волевиявлення;
- Конституційна система органів державної влади;
- Конституційно-правовий статус Верхової Ради України;
- Конституційно-правовий статус Президента України;
- Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні;
- Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні;
- Територіальний устрій України;
- Конституційні засади місцевого самоврядування.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається одночасно з курсами
«Теорія держави та права», «Судові та правоохоронні органи», «Історія
держави і права України» та перед вивченням курсу Адміністративне право.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою навчальної дисципліни “Конституційне право” є формування у
студентів здатностей:
- здатність знань щодо правового регулювання конституційно-правових
відносин;
- здатність використовувати основні уміння по застосуванню норм
Конституції України і поточного конституційного законодавства;
- здатність забезпечити оволодіння системою знань про основні категорії
конституційного права України ;
- здатність визначити особливості конституційно-правових інститутів
України;
- здатність

знати

принципи

правового

аналізу

українського

конституційного законодавства;
- здатність навчити користуватись понятійним апаратом дисципліни;
- здатність сприяти формуванню вмінь та навичок самостійно працювати з
джерелами конституційного права України;
- здатність оволодіти застосуванням на практиці історико-правовим та
порівняльно-правовим методам вивчення українського законодавства.
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння
навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
- предмет конституційного права України;
- історичний

досвід

конституційного

Конституції;
- основи конституційного устрою України;

будівництва,

основи

теорії

- конституційний статус людини і громадянина;
- форми прямого і представницького народовладдя;
- конституційну систему, повноваження, порядок формування та діяльності
органів влади за їх поділом на законодавчу, виконавчу і судову;
- конституційно-правові основи територіального устрою України;
- конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.
уміння:
-

володіти конституційно-правовими поняттями поняттями і категоріями;

- використовувати знання з Конституційного права України в юридичній
практиці;
- відслідковувати зв’язки норм норм Конституційного права з нормами
інших галузей права;
- в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм Конституційного
права;
- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод
людини і громадянина;
- обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.
досвід:
- системного тлумачення норм Конституції України;
- застосування положень Конституції України;
- визначати особливості конституційно-правових інститутів України;
-

знати

принципи

правового

аналізу

українського

конституційного

законодавства;
- користуватись понятійним апаратом дисципліни;
- самостійно працювати з джерелами конституційного права України;
- застосування на практиці історико-правовим та порівняльно-правовим
методами вивчення українського законодавства.
2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /7 кредитів
ЕСТS.
Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі:
1) Конституційне право: основні поняття
2) Конституційно-правове

регулювання

організації

і

здійснення

публічної влади в Україні

Рекомендований розподіл навчального часу

Практичні
(семінарські)
заняття

7
4
3

210
120
90

72
36
36

54
36
18

84
48
36

залік
екзамен

Всього
1
2

7
4
3

210
120
90

20
20
0

6
2
4

184
98
86

диф. залік
екзамен

СРС

Лекції

Заочна

Лабораторні
роботи
(комп’ютерні
практикуми)

Годин

Всього
1
2

Форма Кредитні
навчання модулі

Денна

Розподіл навчального часу за видами
занять

кредитів

Всього

Семестрова
атестація

3. Зміст навчальної дисципліни
Кредитний модуль 1. Конституційне право: основні поняття
Тема 1. Конституційне право України як галузь, наука та навчальна
дисципліна.
Поняття і предмет галузі конституційного права. Місце і роль
конституційного права в системі національного права України.
Конституційно-правові норми та їх специфіка. Підстави класифікації
конституційно-правових норм. Поняття і специфіка конституційно-правових
відносин. Суб'єкти конституційно-правових відносин. Поняття і система
джерел конституційного права України. Відповідальність в

конституційному праві. Предмет і система науки конституційного права.
Джерела науки конституційного права.
Тема 2. Історія конституційного права України.
Поняття і предмет Конституції. Види Конституцій. Основні положення
теорії Конституції. Риси та юридичні властивості Конституції. Охорона
Конституції. Історія конституційного розвитку України. Основні етапи
новітньої конституційної реформи в Україні. Загальна характеристика
Конституції України 1996 року.
Тема 3. Система конституційного права України.
Поняття системи конституційного права України. Поняття інституту
конституційного права України. Основні інститути конституційного права
України.
Тема 4. Норми конституційного права України.
Поняття норм конституційного права України. Ознаки норм
конституційного права України. Класифікація норм конституційного права
України.
Тема 5. Джерела конституційного права України.
Поняття джерел конституційного права України. Класифікація джерел
конституційного права України. Основні джерела конституційного права
України.
Тема 6. Конституція України - Основний закон суспільства і держави.
Поняття Конституції України. Історія Конституції 1996 року. Структура
і функції Конституції України 1996 року.
Тема 7. Конституційно-правові відносини в Україні.
Поняття конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти
конституційно-правових відносин. Юридичні факти. Поняття, природа та
риси конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Економічні і культурні права і свободи. Особисті права і свободи.
Політичні права і свободи, Конституційні гарантії захисту та практичного

здійснення прав та свобод людини і громадянина. Конституційні
обов'язки людини і громадянина.
Тема 8. Основи конституційного ладу України.
Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним
ладом. Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції
України. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий
інститут. Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України,
Народний суверенітет і його співвідношення з національним і державним
суверенітетом. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету та
форми здійснення народовладдя. Форма правління та форма державного устрою
України згідно з Конституцією 1996 року. Україна — суверенна і незалежна
держава. Україна — демократична, правова, соціальна держава. Конституція
1996 року про основні функції і обов'язки Української держави. Політичні,
економічні і соціальні засади конституційного ладу України. Захист
конституційного ладу України.
Тема 9. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в
Україні.
Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без
громадянства. Правовий статус біженців. Основи правового статусу людини і
громадянина як загальний конституційно-правовий інститут. Основні
принципи правового статусу людини і громадянина та їх конституційне
закріплення. Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи
громадянства України. Законодавче регулювання
України.

Визнання,

набуття

питань

громадянства

та припинення громадянства України.

Повноваження органів, організацій і посадових осіб по вирішенню питань
громадянства України. Виконання рішень, прийнятих у питаннях
громадянства України. Поняття правового статусу іноземців та осіб без
громадянства. Правове регулювання перебування іноземців та осіб без
громадянства в Україні. Правовий стан біженців в Україні.

Кредитний модуль 2. Конституційно-правове регулювання організації і
здійснення публічної влади в Україні
Тема 1. Форми безпосередньої демократії в Україні
Поняття форм безпосередньої демократії в Україні. Вибори в Україні.
Референдуми в Україні. Поняття виборів та їх соціальна функція. Види
виборів. Виборче право і виборча система. Особливість виборчої системи
України, Конституційні принципи виборчого права України. Виборчий
процес в Україні: поняття і стадії, законодавче регулювання стадій
виборчого процесу. Поняття і соціальна функція референдуму. Види
референдумів. Предмет референдуму. Призначення та проведення
референдумів. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.
Організація і проведення всеукраїнського референдуму. Правові наслідки
всеукраїнського референдуму. Принцип вільних виборів та можливість
його обмеження.
Тема 2. Конституційно-правова відповідальність
Поняття конституційно-правової відповідальності. Адміністративна
відповідальність за порушення конституційного законодавства. Кримінальноправова відповідальність за порушення конституційного законодавства.
Конституційно-правове регулювання питань організації і діяльності
органів державної влади. Поняття і ознаки органу державної влади.
Конституційна система органів державної влади України. Принципи
організації І діяльності державних органів України та їх закріплення в
Конституції України.
Тема 3. Верховна Рада України
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Верховна
Рада — парламент України. Поняття та ознаки парламенту. Види
парламентів. Чисельний склад та структура Верховної Ради України.
Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове
припинення - повноважень Верховної Ради. Компетенція Верховної Ради.
Акти Верховної Ради. Статус народного депутата України. Сесія Верховної

Ради. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради. Комітети і
комісії Верховної Ради: склад, порядок формування, функції та
повноваження. Посадові особи Верховної Ради. Поняття та стадії
законодавчого процесу. Особливості проходження конституційних законів.
Прийняття законопроекту. Введення в дію законів та інших актів
Верховної Ради. Спеціальні парламентські процедури. Депутатські групи і
фракції у Верховній Раді. Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини: функції та повноваження.
Тема 4. Президент України
Основні риси інституту президента. Історія виникнення і становлення
інституту президента в Україні. Порядок виборів президента України.
Функції і повноваження Президента України. Дострокове припинення
повноважень Президента України. Місце і роль Президента України в
механізмі державної влади. Порядок обрання Президента України.
Компетенція Президента України. Конституція України про підстави і
порядок дострокового припинення повноважень Президента України.
Апарат Президента України. Акти Президента України. Конституційноправові основи взаємовідносин Президента України з Верховною Радою.
Тема 5. Органи виконавчої влади в Україні
Поняття органів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України.
Прем’єр Міністр України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади в Україні. Місцеві органи виконавчої влади. Кабінет міністрів
України, інші органи виконавчої влади Конституційний статус Кабінету
Міністрів України. Склад і поряд формування Кабінету Міністрів
України. Прем'єр-міністр України. Компетенція Кабінету Міністрів
України. Акти Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень
Кабінету Міністрів України. Система органів виконавчої влади. Центральні
органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади: система,
порядок формування, повноваження.
Тема 6. Конституційний суд України

Поняття Конституційного Суду України. Порядок формування
Конституційного Суду України. Функції і повноваження Конституційного
Суду України. Конституційні засади судової влади. Конституційний Суд
України. Судова влада. Конституційні принципи правосуддя. Система
судових органів України. Конституційна юрисдикція. Місце
Конституційного Суду України в механізмі державної влади. Склад,
порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.
Процедура розгляду справ Конституційним Судом. Конституційні основи
організації і діяльності прокуратури.
Тема 7. Суди загальної юрисдикції в Україні
Поняття судів загальної юрисдикції в Україні. Функції і повноваження
судів загальної юрисдикції в Україні. Основні засади судочинства.
Тема 8. Прокуратура України
Поняття прокуратури України. Функції та повноваження прокуратури
України. Акти органів прокуратури України.
Тема 9. Територіальний устрій України
Поняття територіального устрою України. Адміністративнотериторіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. Поняття і
конституційні засади територіального устрою України. Територіальна
автономія. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
Система адміністративно-територіального устрою України.
Адміністративно-територіальна, національно-територіальна і національнодержавна автономія.
Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні
Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування.
Функції місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування.
Гарантії місцевого самоврядування. Поняття та ознаки місцевого
самоврядування. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.
Територіальна, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування. Сфера компетенції місцевого самоврядування. Акти

місцевого самоврядування. Поняття та елементи системи місцевого
самоврядування. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади
територіальною громадою. Органи і посадові особи місцевого
самоврядування. Місце рад як представницьких органів муніципальної
влади в системі місцевого самоврядування. Особливості статусу районних
та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
4. Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять
Кредитний модуль 1. Конституційне право: основні поняття
Тема 1. Конституційне право України як галузь, наука та навчальна
дисципліна.

1. Поняття конституційного права України.
2. Предмет і метод конституційного права України.
3. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна.
Тема 2. Історія конституційного права України.
1. Становлення конституційного права у світі.
2. Основні етапи становлення Конституційного права України.
3. Історія конституційного права України як науки та навчальної
дисципліни.
Тема 3. Система конституційного права України.
1. Поняття системи конституційного права України.
2. Поняття інституту конституційного права України.
3. Основні інститути конституційного права України.
Тема 4. Норми конституційного права України.
1. Поняття норм конституційного права України.
2. Ознаки норм конституційного права України.
3. Класифікація норм конституційного права України.
Тема 5. Джерела конституційного права України.

1. Поняття джерел конституційного права України.
2. Класифікація джерел конституційного права України.
3. Основні джерела конституційного права України.
Тема 6. Конституція України - Основний закон суспільства і
держави.
1. Поняття Конституції України.
2. Історія Конституції 1996 року.
3. Структура і функції Конституції України 1996 року.
Тема 7. Конституційно-правові відносини в Україні.
1. Поняття конституційно-правових відносин.
2. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.
3. Юридичні факти.
Тема 8. Основи конституційного ладу України.
1. Поняття конституційного ладу України.
2. Конституційні основи державного ладу України.
3. Конституційні основи суспільного ладу України.
Тема 9. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в
Україні.
1. Поняття громадянства в Україні.
2. Підстави набуття та припинення громадянства в Україні.
3. Громадянські права і свободи людини і громадянина в Україні.
4. Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні.
5. Соціально-економічні права і свободи людини і громадянина в
Україні.
6. Духовні права і свободи людини і громадянина в Україні.
7. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.
8. Обов’язки громадян України.

Кредитний модуль 2. Конституційно-правове
організації і здійснення публічної влади в Україні

регулювання

Тема 1. Форми безпосередньої демократії в Україні.
1. Поняття форм безпосередньої демократії в Україні.
2. Вибори в Україні.
3. Референдуми в Україні.
Тема 2. Конституційно-правова відповідальність
1. Поняття конституційно-правової відповідальності.
2. Адміністративна відповідальність за порушення конституційного
законодавства.
3. Кримінально-правова відповідальність за порушення
конституційного законодавства.
Тема 3. Верховна Рада України.
1. Поняття Верховної Ради України.
2. Склад і структура Верховної Ради України.
3. Функції і повноваження Верховної Ради України.
4. Основні форми роботи Верховної Ради України.
5. Законодавчий процес в Україні.
6. Народні депутати України.
Тема 4. Президент України.
1. Основні риси інституту президента.
2. Історія виникнення і становлення інституту президента в Україні.
3. Порядок виборів президента України.
4. Функції і повноваження Президента України.
5. Дострокове припинення повноважень Президента України.
Тема 5. Органи виконавчої влади в Україні.
1. Поняття органів виконавчої влади в Україні.
2. Кабінет Міністрів України.
3. Прем’єр Міністр України.

4. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в
Україні.
5. Місцеві органи виконавчої влади.
Тема 6. Конституційний суд України.
1. Поняття Конституційного Суду України.
2. Порядок формування Конституційного Суду України.
3. Функції і повноваження Конституційного Суду України.
Тема 7. Суди загальної юрисдикції в Україні.
1. Поняття судів загальної юрисдикції в Україні.
2. Функції і повноваження судів загальної юрисдикції в Україні.
3. Основні засади судочинства.
Тема 8. Прокуратура України.
1. Поняття прокуратури України.
2. Функції та повноваження прокуратури України.
3. Акти органів прокуратури України.
Тема 9. Територіальний устрій України.
1. Поняття територіального устрою України.
2. Адміністративно-територіальний устрій України.
3. Автономна Республіка Крим.
Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні.
1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування.
3. Функції місцевого самоврядування.
4. Органи місцевого самоврядування.
5. Гарантії місцевого самоврядування.

5.Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних
практикумів)
Не передбачено навчальним планом.
6.Рекомендовані індивідуальні завдання:
Опрацьовуючи навчальний матеріал дисципліни «Конституційне
право», студенти у другому семестрі виконують індивідуальне
семестрове завдання шляхом підготовки реферату з певної теми.
Виконання реферату сприяє поглибленню і розширенню теоретичних
знань студентів з окремих тем дисципліни, розвиває навички
самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, сприяє
формуванню вміння використовувати знання для вирішення
відповідних практичних завдань. Реферат виконується студентами
самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань
з боку викладача. Після підготовки реферату студент має його
захистити. Терміни видачі, виконання і захисту реферату визначаються
графіком, що розробляється випусковою кафедрою на кожний семестр.
Приблизна тематика рефератів наводиться у додатку до робочої
навчальної програми.
7.Рекомендована література
Базова література
1. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. 3-є вид.
(До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України).
Упорядники І.О.Кресіна, О.В.Батанов. Відп. ред. Ю.С. Шемчушенко. –
К., 2011. – 328 с.
2. Конституційне право України: Хрестоматія": Навчальний посібник /
Упоред. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юрс, 2004. –884 с.
3. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. – Постанова ВР № 750-VIIвід 22.02.2014.

4. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.:
В.Я.Тацій (голова редкол.), О.В.Петришин (відп.секретар),
Ю.Г.Барабаш та ін.; Нац.акад.прав.наук України. – 2-ге вид., переробл.
і допов. – Х., 2011. – 1128 с.
5. Кравченко В.В. "Конституційне право України: Навчальний посібник"
– К.: Атіка, 2006. – 586 с.
6. Оніщук М.В., Референтна демократія: проблеми конституційної теорії
та практики: Монографія. – К.: 2009. – 450 с.
7. Орзих М.Ф., Крусян А.Р. Конституционное право Украины: учеб.метод. Пособ. / М.Ф.Орзих, А.Р.Крусян. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Одесса, 2011. – 226 с.
8. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. "Конституційне право України:
Підручник (за заг. ред. В.Ф. Погорілка.)" –– К.: Наукова думка, 2006. –
344 с.
9. Правова система України в умовах сучасних національних та
міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / за заг.
ред. проф.. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН
України. – К., 2012. – 616 с.
10.Сов гиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний
курс : навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і
допов. – К., 2012. – 544 с.
11.Фрицький О.Ф. "Конституційне право України". К.:Юрінком Інтер,
2004, – 510 с.
12.Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч.
посіб. / Н.К.Шаптала, Г.В.Задорожня. – Дніпропетровськ, 2012. – 472 с.
Допоміжна література:
1.Авакьян

С.А.

"Актуальные

проблемы

ответственности"//Конституционно–правовая

конституционно–правовой
ответственность:

России, опыт зарубежных стран. М., 2001. – с. 9–14.

проблемы

2.Аверімов В.Б. "Конституційно–правовий статус українського уряду:
проблеми реалізації"//Юридичний журнал.–2005.–№3.
3. Аверімов В.Б. "Органи виконавчої влади в Україні".–К.:Ін Юре, 1997.
4. “Адміністративно-територіальний устрій України: довідник/державне
підприємство”, Державний картогафо-геодезичний Фонд України, - К., 2005.
5. Андрієнко В.Д. та ін. "Громадянство України у запитаннях і відповідях". –
К.: МП "Леся", 2002. –61 с.
6. Барденюк В. "Верховна Рада України – парламент України"//Вибори–шлях
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