КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН
джерела нашої державності
5 квітня 1710 року на козацькій Раді у Бендерах народилася перша
демократична конституція – унікальний історичний документ, який є не лише
безцінною юридично-правовою пам’яткою, а й яскравим свідченням сподівань
та прагнень народних звільнитися від рабства й зневаги.
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
1996 року – це суттєвий крок у розвитку української політичної та правової
думки на шляху становлення молодої української демократії. Вона закріпила
принцип повновладдя народу, проголосила правову, демократичну, соціальну
державу. В Конституції знайшов відображення принцип поділу влади,
політичного, економічного та ідеологічного плюралізму. Вона скасувала
цензуру, проголосила широке коло політичних, соціально-економічних та
особистих прав і свобод. Конституція закріпила суттєві гарантії незалежності
судової гілки влади, механізми реального місцевого самоврядування. Вперше в
історії України Конституція запровадила такий орган конституційної
юрисдикції, як Конституційний суд – ефективну і апробовану в світі гарантію
реального здійснення принципів і норм конституціоналізму.

63.3(2Ук)
П 137
«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя
укладення) / відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд. М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. –
Львів : Світ, 2011. – 440 с.
У виданні відтворено тексти оригіналу та відомих на сьогодні списків
«Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених
1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом з
одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого; наведено
переклади їх текстів українською, англійською, німецькою, польською,
російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки
вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується

археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а
також репринтним відтворенням спеціального дослідження Миколи Василенка
(1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.
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Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік [Текст]. –
К. : Веселка, 1994. – 78 с.
В даній книзі представлений текстовий оригінал Конституції Пилипа
Орлика, Правовий уклад Конституції щодо прав і вольностей Війська
Запорозького, наведена стаття Трофимука О. «Перша українська
Конституція».н
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Чухліб, Т. В. Пилип Орлик [Текст] / Т. В. Чухліб. – К., 2008. – 64 с.
У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з
найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України,
одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа
Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди,
діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти,
поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції,
спрямована на визволення України з-під московського ярма.
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Історія Української Конституції [текст] / Упоряд. А. Г. Слісаренко, М. В.
Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.
В даній книзі зібрані та проаналізовані конституційно-державні акти
України з найдавніших часів до сьогодення.
па Орлика, Правовий
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Конституція України [Текст] : Текст Основного Закону офіційними
тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі / В. Ф. Погорілко,
В. Л. Федоренко. – К. : Наукова думка, 2006. – 211 с.
У виданні подається повний текст оновленого Основного Закону України
з усіма (станом на червень 2006 р.) офіційними тлумаченнями деяких його
частин у рішеннях Конституційного Суду України, а також огляд до нього та
коментарі, де роз’яснюються ті положення оновленого Основного Закону, що
стосуються зміни форми державного правління та конституційно-правового
статусу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Прокуратури України та місцевих державних адміністрацій. В
коментарях тлумачаться статті Конституції, в яких йде мова про права і
свободи людини і громадянина, форми безпосередньої демократії та місцеве
самоврядування. Видання розраховане на широке коло читачів.
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Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р.[текст]. – К. : Просвіта, 1996. – 80 с.
В книзі висвітлено основні закони держави, а також права та обов’язки
громадян цієї держави.
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Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право
України [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / В. Е. Теліпко. – К. :
Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с.
На основі узагальнення та систематизації теорії та практики сучасного
конституційного процесу і базових законодавчих положень у навчальному
посібнику розкриваються актуальні питання функціонування системи права та
дії механізму правового регулювання в межах конституційного та
конституційно-процесуального права України.
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Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика [Текст] : збірка
праць 1975 – 2008 / В. М. Кампо – К. : Асоціація правників України, Т-во
конституційного права, 2008. – 160 с.
У виданні містяться науково-публіцистичні праці Кампа В. М.,
опубліковані в 1975 – 2008 роках з теоретичних і практичних проблем
конституційної юстиції.
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Г 44
Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України [Текст] : нотатки
учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. - К. : б. в., 1996. 126 с.
Рідкісний за жанром політичної публіцистики нарис В. П. Гетьмана –
відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата
України – присвячений великій події сучасної історії – прийняттю конституції.
Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з
активних учасників напруженої боротьби патріотичних сил українського
парламенту за створення Основного Закону України.
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Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного
осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013.
– 170 с.
Актуальна наукова праця вченого-конституціоналіста містить найбільш
дискусійні теми, які відображають конституційну теорію та практику, коли
створюються умови для реалізації прогресивних ідей і їх осмислення дозволяє
оцінити нові наукові знання, а інколи й уникнути багатьох помилок і
неправильних тлумачень людьми, які не звикли в сферах державного і
суспільного життя мати справу з Конституцією.
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Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права :
Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її
модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов.
– К. : Логос, 2012. – 152 с.
У монографічній праці висвітлюються важливі для сучасної теорії права
проблеми конституційного розвитку і категорії конституційного права як
політико-правового процесу, визначаються складові охорони Конституції
України, застосування конституційного правосуддя у механізмі забезпечення її
стабільності як важливої умови проведення конституційної модернізації,
доктринальна непорушності конституційного ладу, демократичних основ
держави.

67.99(2Ук)
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Баранов, О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в
Україні [Текст] : монографія / О. В. Баранов ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка ; Нац.
акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Борецького. - К. : Ін-Юре,
2003. – 512 с.
У книзі висвітлено теоретичні основи конституційно-правового статусу
територіальних громад в Україні. Аналізуються основні теорії походження
місцевого самоврядування, висвітлюються процес становлення наукових
уявлень про територіальну громаду як у вітчизняній, так і в світовій політикоправовій думці. Розкриваються поняття та ознаки територіальних громад,
проводиться класифікація цих соціальних спільностей, подано характеристику
їх функцій і повноважень, основних об'єктів та форм діяльності. Висвітлюються
концептуальні проблеми статутної нормотворчості територіальних громад в
Україні. Сформульовані основні тенденції становлення та розвитку місцевого
самоврядування в Україні.

67.9
Є 42
Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні
[Текст] : монографія / А. Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одеська нац.
юридична акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 238 с.
Постійне зростання конфліктності конституційно-правових відносин,
необхідність удосконалення конституційного законодавства у відповідності до

світових стандартів конституціоналізму зумовлюють актуальність дослідження
конституційних конфліктів в Україні. Вперше в рамках науки конституційного
права України на основі системного підходу здійснено комплексне
монографічне дослідження особливостей та закономірностей конституційного
конфлікту як феномена і процесу політико-правової реальності сучасного
державотворення в Україні та зумовлених цим актуальних теоретичних і
практичних питань. У такий спосіб вирішено важливе наукове завдання завдання розвитку цілісної концепції конституційного конфлікту на підставі
синтезу всіх аспектів теоретичного бачення даної проблеми у конституційноправовому вимірі.
представлений текстовий оригінал Війська Запорозького, наведена».

67.9
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Погоріло В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України [текст] :
підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка; Прецедент, 2006.
– 344 с.
У підручнику системно висвітлено основні положення курсу «Конституційне право України»: питання загальної теорії конституційного права,
конституційно-правового статусу людини і громадянина, основ
конституційного ладу та інше. Враховано зміни, зумовлені прийняттям
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня
2004 року.
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Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р. із змінами, внесеними ЗУ № 2222-IV від 08.12.2004, Відомості
Верховної Ради, 2005, № 2, ст. 44: Офіційне видання. – К. : Парламентське
видавництво, 2006. – 159 с.
В останній редакції Конституції України визначено принципово нові
положення з внесенням змін до статей 76, 81 – 83, 85, 87, 909, 93, 98, 112 – 115.
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Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид. / За ред.
В. В. Копєйчікова. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.
У підручнику розкривається природа Конституції як акта прямої дії.
Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові
поняття та терміни.
Підручник розрахований на викладачів і студентів неюридичних
спеціальностей, а також на широке коло читачів.
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Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р. із змінами, внесеними ЗУ від 8 грудня 2004 р. Станом на 1 січня
2006 р. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 160 с.
У виданні опубліковано офіційний текст Конституції України, прийнятої
на п’ятій сесії Верховної Ради України зі змінами та доповненнями.

