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3.3. Видання Конституції України та коментарі до неї 
 

Документальні видання (збірники офіційних документів та коментарі до них). 

 

Авер’янов В. Б. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; Інститут 

законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. й доп. – К. : [Б. в.], 1998. – 410 с. 

Авер’янов В. Б. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; ред. В. Ф. 

Опришко [та ін.] ; Верховна Рада України, Інститут законодавства. – К. : [Б. в.], 1996. – 368 с. 

Висновок щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до 

Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV та щодо відповідності його 

положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам: 

Ухвалено на третьому пленар. засід. Коміс., (м. Київ, 27 груд. 2005 p.) / Нац. коміс. зі 

зміцнення демокр. та утвердження верховенства права. – [К., 2006]. – 32 с. 

Відповідальність перед Україною : доповідь Президента України Л. Д.Кучми на 

урочистих зборах з нагоди 1–ї річниці прийняття Конституції України 27 червня 1997 р. – К. 

: Україна, 1997. – 28 с. 

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Конституції України» : проект 

№ 3395 від 16.04.2003 / внесено Народ. депутатом Українги IV скликання А. С. Матвієнко. – 

К. : [Громад. рада з питань законодавства для місц. самоврядування та орг. III сектору], 2003. 

– 4 с. – Без тит. арк. 

Коментар до Конституції України / [В. Б. Авер’янов, В. Ф. Бойко, В. І. Борденюк та 

ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [редкол. : В. Ф.Опришко (голова) та ін.]. – К., 

1996. – 376 с. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні / 

Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. – К., 2006. – 176 с. 

Конституция Украины / [уклад. В. Кузнєцов]. – Х. : Изд. дом «Фактор», 2005. – 82 с. – 

(Библиотека законодательства). 

Конституция Украины : принята на пятой сесии Верхов. Рады Украины 28 июня 

1996 г. – [Днепропетровск] : ОАО «Днепркнига», 1996. – 47, [1] с. 

Конституция Украины : принята на пятой сессии Верхов. Рады Украины 28 июня 1996 

г. – Х. : Фолио, 1998. – 45, [2] с. 

Конституция Украины ; Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию 

Украины». – Х. : Одиссей, 2005. – 46, [2] с. – (Законы Украины). 



 56

Конституційне законодавство України : (законодавчі акти, коментар, офіційне 

тлумачення) : збірн. нормативних актів / автори-упорядники: С. В. Лінецький, М. І. Мельник, 

А. М. Ришелюк. – К. : Атіка, 2000. – 896 с.  

У збірнику зібрані основні законодавчі акти зі сфери конституційного законодавства 

України, які розміщені у чотирьох розділах. Кожному з цих розділів передує коментар 

відповідної частини конституційного законодавства. У книзі вперше у вітчизняній 

навчальній і науковій юридичній літературі увазі читачів пропонується також повна збірка 

рішень Конституційного Суду України. Книга розрахована на вчених – правознавців, 

студентів і слухачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів, 

практикуючих юристів, посадових осіб органів державної влади, а також усіх, хто 

цікавиться питаннями конституційного права та державного будівництва.  

Конституція Автономної Республіки Крим : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком Інтер, 

1999. – 96 с. – (Конституція України). 

Конституція незалежної України : у 3 кн. / за ред. С. Головатого. – К. : Укр. правн. 

фундація, 1995. – Кн. 1 : Документи, коментарі, статті. – 1995. – 380 с.  

Конституція України (українською та російською мовами) та її офіційне тлумачення в 

рішеннях Конституційного Суду України : за станом на 01.02.2001 р. – Х. : РВФ «Арсіс, 

ЛТД», 2001. – 125, [2] c. – Текст укр., рос.  

Конституція України / Україна. Конституція (1996). Закон України «Про внесення 

змін до Конституції України» : за станом на 10 берез. 2005 р. / [до зб. в цілому : Верховна 

Рада України]. – Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2005. – 65, [1] с. 

Конституція України / Україна. Конституція (1996). Конституція Автономної 

Республіки Крим : [до зб. в цілому : зб. нормат. актів / шеф-ред. В. С. Ковальський]. – К. : 

Юрінком Інтер, 2007. – 94, [1] с. – (Бібліотечка журналу «Вісник Конституційного Суду 

України»). 

Конституція України : (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / 

[відп. ред. С. Б. Чехович]. – К. : Ліра, 2005. – 95 c. – На обкл. ред. зазн. як авт. 

Конституція України : (проект) робота – переможець конкурсу «Студентська 

конституція майбутнього» / авт. : О. Новікова ; [за заг. ред. О. Новікова]. – К. : Лікей, 2008. – 

79 с. 

Конституція України : [із змінами, внесеними Законом № 2222 – IV від 08.12.2004 p.] / 

Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 58, [1] с. – (Закони 

України). – Сер. засн. у 1997 р. 

Конституція України : [основ. закон] : чинне законодавство зі змінами та допов. 

станом на 15 січ. 2009 р. : (відповідає офіц. текстові). – К. : Паливода А. В., 2009. – 118 с. – 

(Закони України). 
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Конституція України : [прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 

1996 року] : офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2001. – 91 с. 

Конституція України : засадничий Всеукраїнський проект Конституційних норм і 

вимог, підготовлений представниками українського народу – суверену як власника 

Верховної Державної влади / П. Матвієнко [та ін.] ; ред. кол. П. Матвієнко [та ін.]. – К. : 

Схід–Захід, 2007. – 80 c. – (Серія видань «Фактичний документ», 2006) (Буття українців). 

Конституція України : наук.-практ. комен. / [В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, 

Ю. В. Баулін та ін.; редкол. : Тацій В. Я. (голова) та ін.] ; Акад. прав. наук. України. – Х. : 

Право ; К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 805, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

Конституція України : офіц. текст прийнятий на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 

черв. 1996 p. (відом. Верхов. Ради України, 1996, № 30, ст. 141) : із змінами станом на 1 січ. 

2006 p. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2006. – 140 с. 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України, 28 черв. 1996 р. 

: із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222 – IV / Україна. 

Конституція (1996). Закон України «Про державний гімн України»: станом на 1 лют. 2008 p., 

відповідає офіц. текстові / Україна. Закони. – К. : Скіф, 2008. – 44, [3] с. – (Кодекси і закони 

України). 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 p. / 

Україна. Конституція (1996). Закон України «Про внесення змін до Конституції України» : 

№ 2222 – IV від 8.12.2004 p. – Х. : ФОЛІО, 2005. – 45, [2] с. 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996року : із змінами внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV : 

станом на 1 січня 2006 року : офіц. вид. / М-во юстиції України. – К., 2006. – 124 с.  

Конституція України : текст основ. закону з офіц. тлумаченнями Конституц. Суду / 

Україна. Конституційний Суд. Огляд і коментарі / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; [до зб. 

в цілому : НАН України; упоряд. В. Г. Рубан]. – К. : Наук. думка, 2006. – 209, [1] с. 

Конституція України ; Закон України «Про вибори депутатів і голів сільських, 

селищах, районних, міських, районних у містах, обласних рад» / [редкол. : Д. О. Курило 

(голов. ред.) та ін.]. – К. : Юрид. компанія Бест і Ко, 1996. – 63 с. – (Право и практика : бюл.). 

Конституція України ; Конституція Автономної Республіки Крим.. – К. : Юрінком 

Інтер, 1999. – 96 с. – ISBN 966–7302–74–1. 

Конституція України для всіх і для кожного : [«Мальована» версія] / [авт. : А. Ткачук 

та ін. ; худож. Д. Смирний ; НТП «Лаб. перспектив. розробок F–4». НВФ «Інтеграл». – [К., 

1996]. – [10] с. : іл. 

Конституція України для школярів / упоряд. Г. Полозова. – К. : Право, 1998. – 61 с. 
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Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною 

реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 71 с. : табл. 

Конституція України та її офіційне тлумачення в Рішеннях Конституційного Суду 

України : (за станом на 01.02.2001 р.). – Х. : РВФ «Арсіс, ЛТД», 2001. – 128 с. – Укр. та рос. 

мовами. 

Конституція України та права народу / Українська наукова асоціація, Незалежний 

правовий науковий центр. – К., 1995. –. Ч. 1 / упоряд. М. І. Малишко, В. М. Малишко. – [Б. 

м.] : [Б.в.], 1995. – 36 с. 

Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : [зб. нормат. актів] / 

[шеф-ред. В. С. Ковальський]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 80 с. 

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року : (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222 – ІV від 08.12.2004, ВВР, 2005, 

№ 2, ст. 44). – Харків. : Фоліо, 2008. – 58 с. 

Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины / А. Г. Мучник ; Ин-т 

муниципальной демократии и прав человека. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Парламентское 

изд-во, 2003. – Кн. 1. – 397, [2] с. : ил. 

Нова Конституція України : огляд, коментарі і текст основного закону / автор огляду 

та коментарів В. Ф. Погорілко. – 2. вид., доопрац. – К. : Наук. думка, 1997. – 156 с. 

Нова Конституція України. Огляд, коментарі і текст основного закону / авт. огляду та 

комент. В. Ф. Погорілко. – 3-тє вид. – К. : Наук. думка, 1998. – 156 с. 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / 

Ю. К. Качуренко (упоряд.). – К. : Наук. думка, 1992. – 199 с.  

До збірника включено тексти ратифікованих Україною міжнародних договорів, що 

регламентують дії та співробітництво держав по забезпеченню і захисту основних прав і 

свобод людини. 

Участь громадян у прийнятті державних рішень : нормативно-правові акти, що 

регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості / Департамент 

комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України ; Український 

незалежний центр політичних досліджень ; Н. В. Окша (упоряд.). – К., 2006. – 172 с.  

 

Монографії 

 

Буржинська Д. В. Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний 

аналіз / Д. В. Буржинська ; Акад. прав. наук України, наук.-досл. центр прав. інформатики. – 

К. : НДЦПІ АПрН України, 2009. – 57 с. – Дод. до журн. «Правова інформація». 
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Бурчак Ф. Г. Президент України / Ф. Г. Бурчак ; НАН України, Інститут держави і 

права ім. В. М. Корецького. – К. : Ін Юре, 1997. – 24 с. – (Бібліотечка «Нова Конституція 

України»). 

Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України : нотатки учасника розробки 

Основного Закону України / В. П. Гетьман. – К. : [Б.в.], 1996. – 127 с.  

Конституційний процес в Україні (2005–2008) / упоряд Є. Ю. Захаров ; Харків. 

правозах. група. – Х. : Права людини, 2009. – 317 с. : табл. 

Конституційний процес в Україні / ред. Ю. П. Рубан. – К. : НІСД, 2008. – 220 с.  

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і 

практики : до 10-ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 356 с. 

На основі аналізу досягнень вітчизняної і зарубіжної конституційної думки з питань 

безпосередньої демократії, практики її конституційно–правового регулювання та досвіду 

проведення виборів і референдумів в Україні й за кордоном досліджуються найбільш 

важливі та актуальні теоретичні й практичні проблеми безпосередньої демократії. Метою 

цього монографічного дослідження є створення наукового підґрунтя безпосереднього 

здійснення влади народом у конституційне визначених формах. Головна увага зосереджена 

на проблемах виборів народних депутатів України та Президента України, підготовки й 

проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, на ролі політичних партій у їх 

проведенні та на питаннях інформаційного, фінансового та іншого забезпечення цих заходів. 

Особливо наголошено на аналізі всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000 р. та 

проблемах імплементації його результатів в Конституції і законодавстві України та їх 

реалізації. 

Конституція України – основа реформування суспільства / В. Я. Тацій, Ю. П. Бітяк, 

Ю. М. Грошовий, М. В. Цвік ; Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 1996. – 93, [2] с. – Авт. 

зазн. на звороті тит. арк. 

Лисенков С. Конституція України 1996 року: витоки, здобутки, перспективи. : (до 

5 річниці з дня прийняття) / С. Лисенков ; Координац. ком. допомоги Україні (США), Центр 

«Українознавство» т-ва «Знання» України ; упоряд. А. Мартинюк.. – К. : Т-во «Знання» 

України, 2001. – 21 с. – (Бібліотечка українознавця). 

 

Доповіді 

 

Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності 

українського народу : доп... на Урочистій Академії з нагоди Дня Конституції України. 
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Львівський держ. театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, 25 червня 2004 р. / 

П. Стецюк ; Центр політико-правових реформ. – Л. : Астролябія, 2004. – 31 с. 

 

Підручники, навчальні посібники 

 

Бібік Н. М. Зростаймо громадянами : розповідь про Конституцію України : навч. 

посіб. / Н. М. Бібік. – К. : Веселка, 2000. – 85, [2] с. : іл., табл. 

Брайченко О. Д. Конституція незалежної України : навч. посіб. / О. Д. Брайченко, К. В. 

Манжул. – Кіровоград : [Б.в.], 1997. – 109 с. 

Глущенко О. 17 уроків з курсу «Конституція України» : посіб. для вчителів 

загальноосвіт. серед. шк. / О. Глущенко ; Т-во конституц. права. – К. : МП «Леся», 1997. – 

159 с. : іл., табл. 

Гонтар Т. М. Вивчаємо Конституцію України : навч.-метод. посіб. / Т. М. Гонтар, 

В. Д. Шепетюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 64 с. 

Григоренко Є. І. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та 

відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. – Х. : ХУПС, 2010. – 171 с. 

Євграфов П. Б. Конституція України : коментар змін (2004–2007). Теоретичні та 

практичні аспекти : наук.–практ. посіб. / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с. 

Жадько В. А. Філософсько-правові аспекти Конституції України : навч. посіб. / В. А. 

Жадько ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.». – Запоріжжя : Дике Поле, 

2001. – 115 с. 

Конституція незалежної України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. 

освіти / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М.Корецького, Спілка юристів 

України ; ред. В. Ф. Погорілко [та ін.]. – К. : [б.в.], 2000. – 426 с. 

Конституція України – гарант захисту прав людини : рекомендації щодо проведення у 

ВНЗ першої лекції / уклад. М. Ф. Степко [та ін.] ; заг. ред. М. Ф. Степко ; Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти. – К. : Знання, 2006. – 55 с. 

Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; голова редкол. 

В. Я. Тацій ; Академія правових наук України. – Х. : Право ; К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 

2003. – 806 с. 

Конституція України : офіц. текст ; коментар законодавства України про права та 

свободи людини і громадянина : навч. посіб. / [авт.-упоряд. М. І. Хавронюк]. – К. : 

Парламент. вид-во, 1999. – 543 с. – (Нормативні документи та коментарі). 

Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / 

[І. Б. Усенко, С. В. Бобровник, В. І. Ваксман та ін.] ; Укр. правнича фундація ; за ред. 

І. Б. Усенка. – К. : Укр. центр правничих студій, 1999. – 357 с. : табл. 



 61

Лисенков С. Л. Конституція України : матеріали до вивчення / С. Л. Лисенков. – К. : 

Либідь, 1997. – 159 с. 

Малишко М. І. Конституція суверенної України та її розвиток : конспект лекцій / М. І. 

Малишко ; Українська наукова асоціація, Незалежний правовий науковий центр. – К. : [Б.в.], 

1996. – 22 с. – На обкл. авт. не зазнач. 

Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України : (основи конституціоналізму) 

: навч.-метод. довідник / М. І. Малишко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. І. В. 

Хронюк]. – 2-е вид., допов. – К., 2000. – 111 с. : табл. 

Машталер В. Б. Основи конституційного ладу України : тести, слов.-довід., контрол. 

завдання, задачі, кросворди / В. Б. Машталер. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. – 

145 с. : іл., табл. – (Правознавство). 

Нартов В. В. Изучаем Конституцию Украины : пособ. для шк., лицеев, гимназий / 

В. В. Нартов ; Харьк. обл. ин–т усоверш. учителей. – Х. : Мир детства, 1996. – 93, [2] с. 

Нова редакція Конституції : держ. символіка та символіч. Демократія : експерт. 

оцінка. / С. П. Кудряшов, С. О. Одарич, Ю. М. Оробець, М. В. Томенко ; [Фонд «Укр. 

перспектива» ; ред. Н. Одарич]. – [К., 1996]. – 35 с., включ. обкл.  

Новіков О.  Конституція України : проект / О. Новіков ; Школа політичної аналітики 

при Національному ун–ті «Києво–Могилянська академія» в межах проекту «Експертна 

підтримка конституційного процесу в Україні» за підтримки National Endowment for 

Democracy. – К. : Лікей, 2008. – 80 с. 

Нор В. Т. Конституція. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і 

відповідях : навч. посіб. з осн. положень Конституції України / В. Т. Нор, П. Б. Стецюк. – 

Львів : Кальварія ; К. : Абрис, 1996. – 48 с. – Альтернативное название : Конституція України 

: навч. посіб. з основних положень Конституції України. – На обкл. авт. не зазнач. 

Святокум О. Є. Конституція – основний закон України : [посіб.] / О. Є.Святокум. – Х. 

: Ранок, 2008. – 64 с. 

Тести «Конституція України» : завдання для перевірки знань учнів загальноосвіт. 

шкіл, ліцеїв, гімназій. / [ред. С. Г. Гуменюк]. – К. : Магістр–S, 1996. – 47 c. – Без тит. арк. 

Ткачев Е. В. Материалы для изучения Конституции Украины : учеб пособ. по курсу 

«Конституция Украины» / Е. В. Ткачев ; [ред. Гуменюк С. Г.]. – К. : Магістр–S, 1996. – 58, 

[2] с. : ил. – Авт. на обл. не указ. 

Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества : 

[учеб. пособ.] / Ю. Н. Тодыка ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Акад. 

правовых наук Украины. – Х. : Факт, 2001. – 381, [1] с. 

 

 



 62

Науково-довідкові видання  

 

Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних 

організацій / Т. Яблонська (упоряд.та вступ.слово). – К. : Сфера, 1999. – 342 с.  

Путівник знайомить читача із проблематикою прав людини та здійснення 

правосудця. Виданням охоплено основні ресурси з прав людини та відправлення правосудця, 

які існують в Україні українською, англійською та російською мовами, а також електронні 

ресурси, такі як Інтернет. У рамках путівника подано кілька детальних анотованих 

бібліографій із цього предмету  

 

Матеріали наукових і науково-практичних конференцій, «круглих столів», 

збірники наукових праць 

 

Конституція України – гарант розвитку творчих здібностей молоді : матеріали 

«круглого столу», 27 черв. 2002 р. / ред. О. Л. Сидоренко [та ін.] ; Харківська обласна держ. 

адміністрація, Головне управління освіти і науки, Харківський регіональний ін-т держ. 

управління Української академії держ. управління при Президентові України. – Х. : 

Видавництво ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 43 с. 

Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства : зб. наук. пр. / Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України. – Вип. 2 / [редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. – К., 

1997. – 319, [1] с. 

Конституція України : досвід реалізації та шляхи удосконалення  : матеріали 

«круглого столу», організованого і проведеного НДІ держ. будівництва та місцевого 

самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, 

м. Харків, 21 червня 2006 р. / Академія правових наук України, НДІ держ. будівництва та 

місцевого самоврядування ; ред. кол. Ю. П. Битяк [та ін.]. – Х. : Право, 2006. – 119 с. 

Матеріали наукової конференції «Конституція України – основа модернізації держави 

і суспільства», 21–23 червня 2001 р., Харків / Адміністрація Президента України, Верховна 

Рада України ; упоряд. Ю. М. Грошевий, М. І. Папанов. – Х. : Право, 2001. – 592 с. 

Матеріали науково–практичної конференції «Теоретичні та практичні питання 

реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи», 25 червня 1997 р., Київ / 

Акад. прав. наук України ; [упоряд. Ю. М. Грошевий]. – Х. : Право, 1998. – 231 с. – Бібліогр. 

в підряд. приміт. – ISBN 966–7146–14–6. 

Міжнародний симпозіум «Проект Конституції України», 20–22 червня 1993 р., Київ. – 

[К. : Укр. Правн. Фундація, 1993]. – 192 c. 



 63

Міжнародний Юридичний Форум «Нова Конституція України – шлях до утвердження 

української державності» : Україна, Бородч. р-н Івано-Франк. обл., пансіонати «Синьогора» 

та «Гута», 11–13 січ. 1996 р. – Б. в., б. д. – 71 с. 

Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства : темат. зб. наук. 

праць / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; ред. М. І. Панов [та 

ін.]. – Х. : [Б.в.], 1997. – 216 с. 

 

Бібліографія 

 

Конституція незалежної України : шляхи реалізації та реформування. : реком. 

бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. Т. С. Федько ; відп. 

ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ХОУНБГ, 2007. – 30 с. 

 

Дисертаційні дослідження 

 

Оніщенко О.В. Конституція України як основне джерело конституційного права 

України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. В. Оніщенко ; Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с. 

Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті 

світового досвіду : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сліденко Ігор Дмитрович ; 

Одеська національна юридична академія. – О., 2001. – 20 с. 

Степанюк О. І. Норми конституційного права України: проблеми теорії : дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Степанюк Олександр Іванович ; Львівський ун-т ім. І. Франка. – Львів, 

1993. – 160 арк.  

 

4. Конституції та конституціоналізм інших держав 
 

Публікації документів 
 

Європейський суд з прав людини: Вибрані рішення Європейського суду з прав 

людини щодо України – 2006. – Х. : Права людини, 2008. – 493 с. : табл. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод : Конвенция ООН. – М. : 

Издательский Дом ИНФРА. – М, 2004. – 27 с.  

Конституции государств Европейского Союза / под общей редакцией и со 

вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации Л. А. Окунькова. – М. : 

Издательская группа НОРМА. – ИНФРА, 1999. – 816 с.  


