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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

- 3 

Галузь знань 

0304  - право 

(шифр, назва) 

нормативна 

Модулів 

- 1 

Напрям 

6.030401  - право 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

2015-2016 н.р. 

Змістових  

модулів  

- 2 

Спеціальність: правознавство 

8.060101 

5 -й 6 -й 

Курсова робота 

--- 
Семестр 

Загальна  

кількість годин  

- 90 год. 

10 -й 12 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання –  

 

аудиторних –2,2 год. 

 

самостійної роботи 

студента – 2,8 год. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

--- --- 

Самостійна робота 

50 год. 96 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: 

іспит 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 4:5, 

для заочної форми навчання – 1:8 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Система стримувань і противаг в Україні” є 

формування у студентів системних знань щодо сутності та особливостей системи стримувань 

та противаг між гілками влади в Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Система стримувань і противаг в 

Україні” є з’ясування поняття  та значення поділу державної влади; виявлення особливостей 

поділу державної влади в Україні;  характеристика розвитку механізму поділу державної 

влади за час незалежності України; з’ясування місця та ролі Президента України в системі 
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поділу державної влади; виявлення особливостей взаємодій гілок державної влади в Україні; 

пошук шляхів удосконалення механізму поділу державної влади в Україні.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

1. Зміст базових понять та категорій в межах спецкурсу («форма правління», «державна 

влада», «поділ державної влади», «система стримувань і противаг») 

2. Фактори, які впливають на становлення та розвиток механізму поділу державної 

влади в Україні.  

3. Етапи трансформації механізму поділу державної влади в сучасній Україні  

4. Основні характеристики поділу державної влади в Україні. 

5. Проблеми та шляхи удосконалення механізму поділу державної влади в Україні. 

вміти: 
1. Аналізувати правові позиції Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії) щодо взаємовідносин гілок влади в Україні 

2. Характеризувати генезис форми правління України за період незалежності держави 

3. Визначати місце окремих гілок державної влади в системі стримувань та противаг в 

Україні 

4. Характеризувати правові позиції Конституційного Суду України щодо питань поділу 

державної влади в Україні.  

5. Аргументувати власну позицію щодо удосконалення механізму поділу державної 

влади в Україні з врахуванням європейських державно-правових закономірностей. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Система стримувань та противаг як елемент поділу державної 

влади. 

 

Тема 1. Поділ державної влади: поняття, сутність, значення, елементи. 

Державна влада: поняття, ознаки. Поділ державної влади як елемент форми правління 

держави. Поняття поділу державної влади. Типи поділу державної влади: «жорсткий». 

«м’який», «змішаний». Становлення та розвиток вчень про поділ державної влади. Теорії 

поділу державної влади Дж. Локка та Ш.-Л. Монтеск’є. Система стримувань та противаг як 

елемент механізму поділу державної влади: загальна характеристика. 

 

Тема 2. Система стримувань та противаг в системі поділу влади в Україні як засіб 

підтримання рівноваги гілок влади, їх взаємодії та взаємовпливу.  

Система стримувань та противаг: поняття та характерні риси. Значення системи стримувань 

та противаг гілок влади. Наукові підходи до розуміння сутності та співвідношення 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Функції гілок державної влади. Роль глави 

держави в системі стримувань та противаг. Політико-правові засоби реалізації системи 

стримувань та противаг. 

 

Тема 3. Розвиток механізму поділу державної влади за час незалежності України. 

Етапи розвитку механізму поділу державної влади в Україні. Поділ державної влади в 

Україні в період 1991 – 1995 рр. Поділ державної влади в Україні за Конституційним 

договором 1995 р. Особливості механізму поділу державної влади за Конституцією 1996 р. 

Конституційна реформа 2004 р. : передумови, сутність та значення. Конституційна реформа 

2010 р.: порядок проведення та правові наслідки. Конституційна реформа 2014 р.: 

передумови, порядок проведення та правові наслідки. 
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Тема 4. Критерії ефективності системи стримувань та противаг гілок влади: 

зарубіжний досвід. 

Поділ державної влади за різних форм правління: спосіб конституювання правопорядку. 

Інституційна форма глави держави; ступінь участі глави держави у здійсненні виконавчої і 

законодавчої влади; спосіб отримання повноважень главою держави; спосіб формування 

уряду; роль уряду та окремо голови уряду в формуванні і здійсненні державної політики; 

порядок і характер відповідальності уряду; ступінь і спосіб участі народу в здійсненні влади, 

формуванні органів державної влади та здійснення контролю за ними; відповідність 

реальних владних центрів моделі, закріпленій конституцією і законами. Механізми взаємодії 

владних інститутів, створених у різних правопорядках.  
           

Змістовий модуль 2. Особливості механізму поділу державної влади  

в Україні. 

 

Тема 5. Місце та роль Президента України в системі поділу державної влади. 

Розвиток конституційно-правого статусу Президента України.  Президент – гарант 

додержання Конституції та законів України. Акти Президента України, інститут 

контрасигнації. Повноваження Президента України. Участь Президента України у 

законодавчому процесі. Доктрина «прихованих повноважень» Президента України. Гарантії 

президентської діяльності. Конституційно-правова відповідальність Президента України. 

Самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень. 

 

Тема 6. Законодавча влада: місце і роль у системі органів публічної влади. 

Порядок обрання народних депутатів України та його удосконалення. Особливості моделі 

спікера в Україні. Функції Верховної Ради України. Законотворча діяльність  

Верховної Ради України. Кадрова та контрольна функції Верховної Ради України. Опозиція 

як елемент системи стримувань та противаг. Конституційно-правовий статус народного 

депутата України. Депутатський імунітет: поняття, ознаки. Проблеми зловживання правом 

при використанні народними депутатами України депутатського імунітету. 

Професіоналізація депутатського корпусу. Взаємовідносини народних депутатів з 

виборцями. 

 

Тема 7. Виконавча влада в Україні: конституційні засади та шляхи удосконалення. 

Формування уряду в Україні. Проблеми конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра 

України. Реальна та потенційна компетенція Кабінету Міністрів України. Особливості 

підготовки проекту закону про Державний Бюджет України. Взаємовідносини уряду з 

главою держави. Припинення повноважень уряду: підстави, порядок та практика реалізації в 

Україні. 

 

Тема 8. Конституційна реформа правосуддя в Україні як напрям вдосконалення 

механізму поділу державної влади. 

Конституційна реформа правосуддя в Україні: передумови та значення. Напрямки 

конституційної реформи правосуддя в Україні. Вища рада правосуддя: склад, порядок 

формування та повноваження.  Формування суддівського корпусу. Припинення повноважень 

судді, відповідальність суддів. Проблеми незалежності судової влади.   Венеціанська комісія 

про реформу правосуддя в Україні. 

 

Тема 9. Роль Конституційного Суду України в процесі трансформації механізму поділу 

державної влади в Україні. 

Повноваження Конституційного Суду України та практика їх реалізації. Правова природа 

актів Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України у сфері поділу 
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державної влади в Україні. Роль Конституційного Суду України у здійсненні реформи 2010 

р. Реформа конституційної юстиції в Україні. 

 

Тема 10. Проблеми та шляхи удосконалення механізму поділу державної влади в 

Україні у зв’язку з реалізацією комплексу заходів, пов’язаних із вступом України до 

Європейського союзу. 

Проблеми механізму поділу державної влади в України. Розвиток партійної системи, 

високий рівень правосвідомості та правової культури населення як передумова становлення 

системи стримувань і противаг в Україні. Правова глобалізація та європейська інтеграція як 

фактори розвитку механізму поділу державної влади в Україні. Підтримання соціальної 

рівноваги як критерій ефективності системи стримувань та противаг. Правові позиції 

Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо поділу 

державної влади в Україні. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л с прк інд ср л с прк інд ср 

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

Модуль 1 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Система стримувань та противаг як елемент поділу державної влади. 

Тема 1. 

Поділ державної влади: 

поняття, сутність, 

значення, елементи. 

9 2 2 --- --- 5 10 -- --- -- --- 10 

Тема 2. 

Система стримувань та 

противаг в системі поділу 

влади в Україні як засіб 

підтримання рівноваги 

гілок влади, їх взаємодії та 

взаємовпливу. 

9 2 2 --- --- 5 13 2 2 --- --- 9 

Тема 3. 

Розвиток механізму поділу 

державної влади за час 

незалежності України. 

7 -- 2 --- --- 5 9 __ --- --- --- 9 

Тема 4. 

Критерії ефективності 

системи стримувань та 

противаг гілок влади: 

зарубіжний досвід. 

9 2 2 __ __ 5 9 --- __ -- __ 9 

Разом –  

зм. Модуль 1 
34 6 8 --- --- 20 41 2 --- 4 --- 37 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Особливості механізму поділу державної влади в Україні. 

Тема 5. Місце та роль 

Президента України в 

системі поділу державної 

влади. 

 

9 2 2 --- --- 5 9 -- 2 --- --- 10 
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Тема 6. Законодавча влада: 

місце і роль у системі 

органів публічної влади. 
11 2 4 --- --- 5 11 2 2 --- --- 9 

Тема 7. Виконавча влада в 

Україні: конституційні 

засади та шляхи 

удосконалення. 

11 2 4 --- --- 5 11 -- 2 --- --- 10 

Тема 8. Конституційна 

реформа правосуддя в 

Україні як напрям 

вдосконалення механізму 

поділу державної влади. 

9 2 2 --- --- 5 9 --- -- --- --- 10 

Тема 9. Роль 

Конституційного Суду 

України в процесі 

трансформації механізму 

поділу державної влади в 

Україні. 

7 -- 2 -- -- 5 9 -- -- -- -- 10 

Тема 10. Проблеми та 

шляхи удосконалення 

механізму поділу 

державної влади в Україні 

у зв’язку з реалізацією 

комплексу заходів, 

пов’язаних із вступом 

України до Європейського 

союзу. 

9 2 2 -- -- 5 9 -- -- -- -- 10 

Разом –  

зм. Модуль 2 
56 10 16 --- --- 30 67 2 6 --- --- 59 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 
I. II. III. 

1.  Поділ державної влади: поняття, сутність, значення, елементи. 2 

2.  Система стримувань та противаг в системі поділу влади в Україні як 

засіб підтримання рівноваги гілок влади, їх взаємодії та взаємовпливу. 
2 

3.  Розвиток механізму поділу державної влади за час незалежності 

України. 
2 

4.  Критерії ефективності системи стримувань та противаг гілок влади: 

зарубіжний досвід. 
2 

5.  Місце та роль Президента України в системі поділу державної влади. 2 

6.  Законодавча влада: місце і роль у системі органів публічної влади. 4 

7.  Виконавча влада в Україні: конституційні засади та шляхи 

удосконалення. 
4 

8.  Конституційна реформа правосуддя в Україні як напрям вдосконалення 

механізму поділу державної влади. 
2 

9.  Роль Конституційного Суду України в процесі трансформації механізму 

поділу державної влади в Україні. 
2 

10.  Проблеми та шляхи удосконалення механізму поділу державної влади в 

Україні у зв’язку з реалізацією комплексу заходів, пов’язаних із вступом 

України до Європейського союзу. 
2 

 Всього: 24 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
I. II. III. 

1.  Поділ державної влади: поняття, сутність, значення, елементи. 5 

2.  Система стримувань та противаг в системі поділу влади в Україні як 

засіб підтримання рівноваги гілок влади, їх взаємодії та взаємовпливу. 
5 

3.  Розвиток механізму поділу державної влади за час незалежності 

України. 
5 

4.  Критерії ефективності системи стримувань та противаг гілок влади: 

зарубіжний досвід. 
5 

5.  Місце та роль Президента України в системі поділу державної влади. 5 

6.  Законодавча влада: місце і роль у системі органів публічної влади. 5 

7.  Виконавча влада в Україні: конституційні засади та шляхи 

удосконалення. 
5 

8.  Конституційна реформа правосуддя в Україні як напрям вдосконалення 

механізму поділу державної влади. 
5 

9.  Роль Конституційного Суду України в процесі трансформації 

механізму поділу державної влади в Україні. 
5 

10.  Проблеми та шляхи удосконалення механізму поділу державної влади в 

Україні у зв’язку з реалізацією комплексу заходів, пов’язаних із 

вступом України до Європейського союзу. 
5 

Всього: 50 

 
9. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності 

за навчальну працю; забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру), а також методи, пов´язані з контролем за 

навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття. 

10. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 

здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, 

виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль 

здійснюється шляхом проведення одного модуля (модульний контроль). Підсумковий 

контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Іспит 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 
  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 44 88 

5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незадовільно 

0-50 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь 

на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та 

спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-

економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але 

не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто 

знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 

спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку 

його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної 

відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 

рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 
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51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) 

відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної 

дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 

знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з курсу. 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, 

у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 

забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

12. Методичне забезпечення 

Методичні матеріали 

1.  Мочульська М. Система стримувань і противаг в Україні. Програма для студентів 

конституційно-правової спеціалізації, що здобувають освітньо-кваліфікаційний 

ступінь „магістр” за спеціальністю „правознавство”. – Львів: Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 16 с. 

Рекомендована література 

Нормативні джерела 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- 

№ 30.- Ст. 141. 

2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991, затверджений постановою № 

1427-XII. -  Відомості Верховної Ради України. -  1991. - № 38. - ст.502. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 : [Електроний ресурс] // 

Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12 

 Про політичні партії в Україні. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-III: 

[Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14 

4. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII// Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1990. - N 31. - ст.429. 

5. Закон України «Про вибори народних депутатів України».-Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73 

6. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. – Електронний ресурс. 

– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14/print1453111527179208 

7. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2015, № 37-38, ст.366 

8. Закон України «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень 

видавати декрети в сфері законодавчого регулюван¬ня» від 19 листопада 1992 р. № 2796-

XII. -  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6 

9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. 

Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №30. 

– Ст.260. 

10. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон від 21.02.2014 № 742-

VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.143 

11. Про всеукраїнський референдум: Закон від 06.11.2012 № 5475-VI // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст.634 

12. Про Кабінет Міністрів України: Закон від 27.02.2014 № 794-VII // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14
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13. Про Конституційний Суд України: Закон від 16.10.1996 № 422/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 49, ст.272 

14. Про міжнародні договори в Україні.  Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. - N 50. - ст.540.  

15. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради УРСР від 

24.08.1991 р. № 1427: [Електроний ресурс] // Режим доступу    

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 

16. Про Регламент Верховної Ради України: Закон від 10 лютого 2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133 (зі змінами).  

17. Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та 

призначення позачергових виборів Президента України: Постанова ВРУ від 22.02.2014 № 

757-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.158 

18. Про статус народного депутата України. Закон України // Відомості Верховної Ради. – 

1993.   № 3.   Ст. 17(В редакції Закону від 22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, 

внесеними згідно із Законами  від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, 

ВВР, 2002, №43, ст.314) 

19. Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням Конституційного Суду 

України від 05.03.1997 // Вісник КСУ.   1997.  № 7. 

 

Рішення Конституційного Суду України 

 

1. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп (справа про 

додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Офіційний вісник 

України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2597 

2.  Рішення Конституційного Суду України № 1-46/2003 від 25.12.2003 у справі за 

конституційними поданнями про офіційне тлумачення положення частини третьої 

статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту 

Президента України) Офіційний вісник України. – 2003., № 52, том 1, стор. 327 

3. Рішення Конституційного Суду України від 27 квітня 2000 р. № 7-рп/2000 (справа про 

тимчасове виконання обов’язків посадових осіб). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/ v007p710-00  

4. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №6-рп/2008 (справа про 

прийняття Конституції та законів України на референдумі) // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08 

5. Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 (справа про 

повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої 

влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/v002p710-03 

6. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008  (справа про 

проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим доступу   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08  

7. Рішення Конституційного суду України №  17-рп від 17 жовтня 2002 р. (щодо 

повноважності Верховної Ради України). – В кн.: Конституційний Суд України: 

Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 4 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. 

П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2004.- С.52-60. 

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 

народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої 

статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за 

конституційним зверненням громадян Галайчука В. С., Подгорної В. В., Кислої Т. В. 

про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08
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Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-

рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – Ст. 2605. 

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 

Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 

5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини 

першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів 

України на референдумі) вiд 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 // Офіційний вісник 

України. – 2008. – № 32. – Ст. 1056. 

10. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 (справа про 

проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08 

 

Спеціальна література 

 

Базова 

1. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в 

Україні (конституційно-правовий аналіз): дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.02 / К. 

А. Бабенко. – Київ, 2004. – 212 с. 

2. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. 

Монографія [Текст] / Ю.Г.Барабаш. — Х.: Право, 2008. — 219 с. 

3. Бариська Я. О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01 / Я.О. Бариська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 

215 с. 
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