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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 

Нормативна 
Напрям підготовки 

6.030401 «Правознавство» 

Модулів - 1 

Спеціальність: правознавство 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 2 -й 1-2 -й 

Загальна кількість годин  
- 117 год. 

Семестр 

2 -й 2-1 -й 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 
аудиторних – 3 год 

 
самостійної роботи 
студента – 7,8 год 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр права 

Лекції 

34 год. 28 год. 

Практичні 

17 год. 18 год. 

Самостійна робота 

57 год. 188 год. 

Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:1 
для заочної форми навчання – 1:5 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Конституційно-процесуальне право України –  
 
Метою вивчення навчальної дисципліни є: «Конституційно-процесуальне 

право України» є допомогти  студентам здобути комплекс знань про зміст 

конституційно-процесуального права, зокрема, про поняття, предмет, методи, 

процедурно-процесуальні норми цієї галузі, а також процедурно-процесуальні 

правовідносини, джерела і систему конституційно-процесуального права України. 

 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: «Конституційно-
процесуальне право України» ознайомити студентів з основними положеннями 

конституційного права; сприяти глибокому засвоєнню конституційної доктрини та 

змісту конституційно-правових актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; 

ознайомити з системою конституційного права і навчити використовувати її складові 

елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні 
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положення на практиці; дати чітке уявлення про роль конституційного права по 

забезпеченню функціонування громадянського суспільства та держави, захисту засад 

конституційного ладу. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 
 володіти об’ємом знань з метою розв’язання конституційно-правових 

конфліктів; 
 

вміти : 
 

 вільно володіти змістом юридичних понять та категорій у межах тем 
спецкурсу; 

 тлумачити та застосовувати конституційно-процесуальні норми; 
 юридично грамотно кваліфікувати факти порушення конституційно-

процесуальних норм; 
 логічно грамотно виражати та обґрунтовувати свою точку зору з 

питань конституційно-правового регулювання, аналізувати 
особливості формування та функціонування системи публічної влади 
України 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ 

Тема 1.   
Тема 2.   
Тема 3.   
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

РЕФЕРЕНДНИЙ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
Тема 4.   
Тема 5.   
Тема 6.   
Тема 7.   
Тема 8.   
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

Тема 9.   
Тема 10.   
Тема 11.   
Тема 12.   
Тема 13.   
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Тема 14.   
Тема 15.   
Тема 16.   
Тема 17.   
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ОСОБИ 

Тема 18.   
Тема 19.   
Тема 20.   
Тема 21.   
 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Тема 1.  
Конституційне  

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

Тема 2. 
Джерела  

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

Тема 3. 
Джерела  

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

Разом –  
зм. Модуль 1 

18 4 4 --- --- 10 18 4 2 --- --- 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
РЕФЕРЕНДНИЙ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

Тема 4. 
Джерела  

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

Тема 5. 
Джерела  

            

Тема 6. 
Джерела  

            

Тема 7. 
Джерела  

            

Тема 8. 
Джерела  

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

Разом –  
зм. Модуль 2 

18 4 4 --- --- 10 18 2 2 --- --- 14 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Тема 9. 9 2 2 --- --- 5 9 --- 2 --- --- 7 
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Джерела  

Тема 10. 
Джерела  

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

Тема 11. 
Джерела  

            

Тема 12. 
Джерела  

            

Тема 13. 
Джерела  

            

Тема 14. 
Джерела  

            

Тема 15. 
Джерела  

            

Тема 16. 
Джерела  

            

Тема 17. 
Джерела  

            

Разом –  
зм. Модуль 3 

18 4 4 --- --- 10 18 2 2 --- --- 14  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ 

Тема 18. 
Джерела  

11 2 4 --- --- 5 11 --- 2 --- --- 9 

Тема 19. 
Джерела  

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

Тема 20. 
Джерела  

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

Тема 21. 
Джерела  

            

Разом –  
зм. Модуль 4 

29 6 8 --- --- 15 29 4 2 --- --- 23 

Усього годин 234 52 50 --- --- 132 234 28 18 --- --- 188 

Модуль 2 

Курсова робота --- --- --- --- --- 36 --- --- --- --- --- 72 

Усього годин 270 52 50 --- --- 168 306 28 18 --- --- 260 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
I. II. III. 

1.   2 
2.   2 
3.   2 
4.   2 
5.   2 
6.   2 
7.   2 
8.   2 
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9.   2 
10.   2 

Всього: 50 год 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
I. II. III. 

1.  Конституційно-процесуальне право України як галузь права. 2 

2.  
Конституційно-процесуальне право України як юридична наука 
та навчальна дисципліна. 

2 

3.  Державотворчий процес в Україні. 2 

4.  Виборчий процес в Україні. 4 

5.  Порядок виборів Президента України. 4 
6.  Організація виборів народних депутатів України 2 

7.  
Організація виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих 
рад, сільських, селищних,міських голів 

4 

8.  
Конституційно-правові основи підготовки та проведення 
референдумів в Україні 

2 

9.  Процесуальні основи роботи Верховної Ради України.  4 

10.  
Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою за спеціальними 
процедурами. 

2 

11.  Організація роботи народного депутата України. 4 

12.  Правотворчий та конституційний процеси. 4 

13.  
Конституційно-правові основи законодавчого процесу в 
Україні. 

2 

14.  
Організація підготовки і проведення сесій органів місцевого 
самоврядування. 

4 

15.  
Організація роботи виконавчих органів місцевого 
самоврядування. 

4 

16.  

Процесуальні основи організації та діяльності Президента 
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
державної виконавчої влади, місцевих державних 
адміністрацій. 

4 

17.  
Організація  діяльності  Конституційного Суду України. 
Конституційне провадження в Україні. 

2 

18.  
Конституційно-процесуальний аспект реалізації права на 
громадянство. 

2 
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19.  
Порядок реалізації конституційних прав і свобод в окремих 
галузях державного і суспільного життя.  

6 

20.  
Порядок реалізації права громадян на участь у місцевому 
самоврядуванні. 

2 

21.  
Поняття та процесуальні проблеми відповідальності у 
конституційно-процесуальному праві.    

4 

Всього: 132 год 

7. 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. 

8. 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 двох модулів (модульний 
контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання шляхом проведення іспиту. Форма проведення іспиту – письмова, усна, 
тестова тощо - затверджується кафедрою. 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

9.1 за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 
модуль 6 

Змістовий 
модуль 7 

Т 12 Т 13 Т 14 Т 15 Т 16 Т 17 Т 18 Т 19 Т 20 Т 21 Т 22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (іспит) Сума 

Змістовий 
модуль 8 

Змістовий 
модуль 9 

50 100 
Т 23 Т 24 Т 25 Т 26 

1 1 0.5 0.5 

9.2 за виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка 
(теоретична частина) 

Ілюстративна частина 
(практична частина) 

Захист роботи Сума 

до 25 до 25 до 50 100 

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.  
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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. 

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. 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Методичні матеріали 

1.  Бориславська О.М., Заяць І.Я., Різник С.В., Чушенко В.І. Конституційне право 
України. Програма курсу. Матеріали по підготовці курсових робіт для 
студентів юридичного факультету. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. 

2.  Бориславська О.М., Заяць І.Я., Кобрин В.С., Лісний В.Д., Пілат Є.Г., Різник С.В., 
Чушенко В.І. Конституційні основи територіальної організації публічної 
влади. Плани семінарських занять та рекомендації по вивченню тем, що 
виносяться на самостійне опрацювання для студентів юридичного факультету. 
[Текст]. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка. – 2011. 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

1.  Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1997 № 1-зп «Про офіційне 
тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-
22,243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо 
несумісності депутатського мандата)»: [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97 

2.  Рішення Конституційного Суду від 03.10.1997 № 4-зп у справі за 
конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо 
офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції 
України (справа про набуття чинності Конституцією України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-
97?test=XX7MfyrCSgkyoi4IZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c 

3.  Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 № 6-зп у справі за 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97?test=XX7MfyrCSgkyoi4IZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97?test=XX7MfyrCSgkyoi4IZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c
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конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо 
офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та 
статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа 
громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій 
посадової особи): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97 

4.  Рішення Конституційного Суду України від 25.12.1997 № 9-зп у справі за 
конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, 
Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення 
статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів 
міста Жовті Води): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97  

5.  Рішення Конституційного Суду України від 09.06.1998 № 8-рп/98 у справі за 
конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції 
України (справа щодо внесення змін до Конституції України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-
98 

6.  Рішення Конституційного Суду України від 07.07.1998 № 11-рп/98 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої 
статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та 
повторного розгляду законів Верховною Радою України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-
98 

7.  Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 у справі за 
конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного 
тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України 
(справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових 
актів): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99  

8.  Рішення Конституційного Суду України від 19.05.1999 № 4-рп/99 у справі за 
конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки 
України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та 
статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» 
(справа про запити народних депутатів України): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99  

9.  Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 7-рп/99 у справі за 
конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого 
комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення положень 
статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті 49 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про 
сумісництво посад народного депутата України і міського голови): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99


12 

 

10.  Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 № 9-рп/99 у справі за 
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції 
України (справа про депутатську недоторканність): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99  

11.  Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99 у справі 
за конституційними поданнями 51 народного депутата України про 
офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо 
застосування державної мови органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в 
навчальних закладах України (справа про застосування української мови): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99  

12.  Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 № 4-рп/2000 у справі 
за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо 
офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 
12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про 
запити народних депутатів України до прокуратури): [Електроний ресурс] 
// Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00  

13.  Рішення Конституційного Суду України від 19.04.2000 № 4-рп/2000 у справі 
за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 
Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального 
закону в часі) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00  

14.  Рішення Конституційного Суду України 16.11.2000 № 13-рп/2000 у справі за 
конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича 
щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, 
статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право 
вільного вибору захисника) // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00  

15.  Рішення Конституційного Суду України 14.12.2000 № 15-рп/2000 у справі за 
конституційним поданням Президента України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України 
«Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного 
тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а 
також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд 
України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду 
України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду 
України): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00  

16.  Рішення Конституційного Суду України від 28.03.2001 № 2-рп/2001 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України 
(справа про позачерговий розгляд законопроектів): [Електроний ресурс] // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00
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Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-01  

17.  Рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 № 4-рп/2001 у справі 
за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції 
України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів 
місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01  

18.  Рішення Конституційного Суду України від 17.05.2001 № 5-рп/2001 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положень частини першої статті 93 Конституції України, 
частини першої статті 35 Закону України «Про бюджетну систему України» 
(справа про зміни до закону про бюджет): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-01  

19.  Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 № 7-рп/2001 у справі 
за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства 
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення 
положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин 
першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних 
осіб): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01  

20.  Рішення Конституційного Суду України від 13.07.2001 № 11-рп/2001 у 
справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які 
застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п'ятій статті 
140 Конституції України, і поняття «організація управління районами в 
містах», яке вживається в частині п'ятій статті 140 Конституції України та в 
частині першій статті 11 Закону України «Про столицю України - місто-
герой Київ», а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 
частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно 
повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і 
ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний 
устрій) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01  

21.  Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2001 № 14-рп/2001 у 
справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного 
тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції 
України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення 
суддів на посади (справа про призначення суддів): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-01  

22.  Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 №4-рп/2002 у справі 
за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-01
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частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України «Про 
статус народного депутата України» (справа про запити і звернення 
народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02  

23.  Рішення Конституційного Суду України від 27.03.2002 №7-рп/2002 у справі 
за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного 
тлумачення положень абзаців другого, третього пункту 1 частини першої 
статті 150 Конституції України (справа щодо актів про 
обрання/призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад) // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02  

24.  Рішення Конституційного Суду України від 07.05.2002 №8-рп/2002 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України 
(справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення 
посадових осіб): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02  

25.  Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 № 10-рп/2002 у 
справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції 
України «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична 
допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну 
допомогу): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02  

26.  Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002 № 12-рп/2002 у 
справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції 
України (справа про об'єднання територіальних громад): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-
02  

27.  Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 № 15-рп/2002 у 
справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного 
тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України 
(справа про досудове врегулювання спорів): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02  

28.  Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 № 16-рп/2002 у 
справі за конституційним поданням Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України щодо офіційного тлумачення окремих 
положень частини першої статті 120 Конституції України (справа про 
суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-02  

29.  Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 № 17-рп/2002 у 
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-02
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офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції 
України (щодо повноважності Верховної Ради України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-
02  

30.  Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 у справі 
за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення 
положень пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України (справа 
про повноваження Президента України реорганізовувати центральні 
органи виконавчої влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03  

31.  Рішення Конституційного Суду України від 05.03.2003 №5-рп/2003 у справі 
за конституційним поданням Національного банку України про офіційне 
тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції 
України, частини другої статті 15, частини першої статті 16 Закону України 
«Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних 
депутатів України до Національного банку України): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03  

32.  Рішення Конституційного Суду України від 26.06.2003 №12-рп/2003 у 
справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції 
України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 
Закону України «Про статус народного депутата України» та за 
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про 
офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції 
України стосовно затримання народного депутата України (справа про 
гарантії депутатської недоторканності): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-
03?test=GqsMfB7.apXVoi4EZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c  

33.  Рішення Конституційного Суду України від 14.10.2003 № 16-рп/2003 у 
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини 
першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, 
частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус 
народного депутата України» (справа про направлення запиту до 
Президента України): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03  

34.  Рішення Конституційного Суду України від 10.12.2003 №19-рп/2003 у 
справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої 
статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту 
Президента України): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03  

35.  Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №21-рп/2003 у 
справі за конституційним поданням Президента України та конституційним 
поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03?test=GqsMfB7.apXVoi4EZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03?test=GqsMfB7.apXVoi4EZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03
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положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини 
третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої 
статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 
Закону України «Про державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України - місто-
герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (справа про особливості здійснення виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у місті Києві): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03  

36.  Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №22-рп/2003 у 
справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України 
про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції 
України (справа щодо строків перебування на посту Президента України): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03  

37.  Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-рп/2004 у справі 
за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне 
тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України 
«держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність 
освіти): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04  

38.  Рішення Конституційного Суду Україну від 19.05.2004 №11-рп/2004 у справі 
за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення 
положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 
Конституції України (справа про умови дострокового припинення 
повноважень Верховної Ради України): [Електроний ресурс] // Режим 
доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-04  

39.  Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 19-рп/2004 у 
справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне 
тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України 
та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про 
незалежність суддів як складову їхнього статусу): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04  

40.  Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005 №6-рп/2005 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 Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, 
Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин 
другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про 
здійснення влади народом): [Електроний ресурс] // Режим доступу   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05  

41.  Рішення Конституційного Суду України від 13.10.2005 №9-рп/2005 у справі 
за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне 
тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, 
другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої 
статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої 
статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про столицю України - місто-герой Київ» (справа про особливості 
здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста 
Києва): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05  

42.  Рішення Конституційного Суду України від 09.10.2007 №7-рп/2007 у справі 
за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне 
тлумачення положень частини четвертої статті 94 Конституції України: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0a7p710-07  

43.  Рішення Конституційного Суду України від 11.12.2007 № 11-рп/2007 у 
справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса 
Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої 
статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-
процесуального кодексу України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07  

44.  Рішення Конституційного Суду України від 11.12.2007 № 12-рп/2007 у 
справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 
Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, 
частин другої, третьої статті 115 Конституції України (справа про порядок 
припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va12p710-
07  

45.  Рішення Конституційного Суду України від 02.04.2008 №5-рп/2008 у справі 
за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо 
офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції 
України, частини третьої статті 2 Закону України «Про прокуратуру»: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-08  

46.  Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 №6-рп/2008 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): [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08  

47.  Рішення Конституційного Суду України від 25.06.2008 №12-рп/2008 у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0a7p710-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va12p710-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va12p710-07
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-08
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
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справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 
п'ятої, шостої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата 
України», частини четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України 
та офіційного тлумачення положень пункту 6 частини другої, частини 
шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини 
четвертої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата 
України» (справа про перебування народного депутата України у 
депутатській фракції): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08  

48.  Рішення Конституційного Суду України від 17.09.2008 №16-рп/2008 у 
справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев'ятої статті 83 
Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній 
Раді України): [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-
08?test=YO7Mf9lCdrY0oi4wZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c  

49.  Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 у 
справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо 
офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 
Конституції України (справа про проголошення Президентом України 
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-
08  

50.  Рішення Конституційного Суду України від 27.11.2008 №26-рп/2008 у 
справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про 
офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції 
України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в 
частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету) // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-08  

51.  Рішення Конституційного Суду України від 26.02.2009 №6-рп/2009 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 85 Конституції 
України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-09  

52.  Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 у справі 
за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного 
тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції 
України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа 
про скасування актів органів місцевого самоврядування): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-
09  

53.  Рішення Конституційного Суду України від 28.04.2009 №8-рп/2009 у справі 
за конституційним поданням Президента України щодо офіційного 
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тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у 
системному зв'язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 
частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції 
України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-09  

54.  Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009 у 
справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 
Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 
Конституції України (справа про право на правову допомогу): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-
09  

55.  Рішення Конституційного Суду України від 11.03.2010 №7-рп/2010 у справі 
за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо 
офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції 
України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів): [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-
10  

56.  Рішення Конституційного Суду України від 11.03.2010 № 8-рп/2010 у справі 
за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий 
судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 
Конституції України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10  

57.  Рішення Конституційного Суду України від 01.04.2010 № 10-рп/2010 у 
справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду 
України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 
Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу 
України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10  

58.  Рішення Конституційного Суду України від 06.04.2010 №11-рп/2010 у 
справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції 
України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України 
стосовно можливості окремих народних депутатів України брати 
безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України: [Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10  

59.  Закон України від 1 лютого 2011 р. № 2952-VI «Про внесення змін до 
Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів 
України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952-17 

 Рішення Конституційного Суду України від 20.10.2011 № 12-рп/2011 у 
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справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції 
України: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11  

 Рішення Конституційного Суду України від 08.12.2011 № 16-рп/2011 у 
справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою 
відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офіційного тлумачення 
положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за 
конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 
частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу 
адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 
Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 
81-1 Господарського процесуального кодексу України (справа про 
фіксування судового процесу технічними засобами): [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11  

 Рішення Конституційного Суду України від 14.12.2011 №19-рп/2011 у 
справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія 
Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої 
статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини 
третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини 
третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального 
кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного 
тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального 
кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження 
бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини): 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11  

60.  Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 №2-рп/2012 у справі 
за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської 
області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 
32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України: [Електроний 
ресурс] // Режим доступу   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-
12  

61.  Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 №3-рп/2012 у справі 
за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо 
офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої 
статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої 
статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини 
першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої 
статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному 
зв’язку з окремими положеннями Конституції України: [Електроний ресурс] 
// Режим доступу    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12 
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62.  Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики. Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.10.2004 № 1378: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-2004-п  

63.  Конституція Автономної Республіки Крим. Прийнята на другій сесії 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.1998 VI : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb239k002-
98  

64.  Положение об обеспечении деятельности депутатов Верховной Рады 
Автономной Республики Крым. Утверждено Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым «О Положении об обеспечении 
деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым» 
от 17.09.2003 № 679-3/03 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0679002-03  

65.  Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17.03.1995 р. : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/95/95-вр  

66.  Про біженців. Закон України від 21.06.2001 р. : [Електроний ресурс] // 
Режим доступу    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2557-14  

67.  Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від 
10.02.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр  

68.  Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 
10.07.2010 № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 35-36. 
- Cт. 491. { Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2491-VI від 30.08.2010, 
ВВР. – 2010. - № 39. - Ст. 514; № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР. – 2011. - № 23. - 
Ст. 160} : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17  

69.  Про вибори народних депутатів України. Закон України від 17.11.2011 
№ 4061-VI // Офіційний Вісник України. – 2011. - №  97. - Стор. 16. 
Стаття 3526. - Код акту 59512/2011 : [Електроний ресурс] // Режим доступу  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/print1330169136231824  

70.  Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999  № 474-XIV. 
Редакція від 01.01.2011: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14 

71.  Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України. 
Закон України від 01.02.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу     

72.  Про Вищу раду юстиції. Закон України від 15.01.1998 : [Електроний ресурс] 
// Режим доступу    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр  

73.  Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.1991 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-12  
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74.  Про громадянство України. Закон України від 18.01.2001 : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-12 

75.  Про Державний Гімн України. Закон України від 06.03.2003 : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-15  

76.  Про Державний прапор України. Постанова Верховної Ради України від 
28.01.1992 № 2067 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-12  

77.  Про Державний реєстр виборців. Закон України від 22.02.2007 : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16  

78.  Про державні нагороди. України Закон України від 16.03.2000 : [Електроний 
ресурс] // Режим доступу    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1549-14  

79.  Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України 
від 23.12.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-14  

80.  Про затвердження Положення «Про реєстрацію асоціацій та інших 
добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування». Постанова 
Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 175: [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-98-п  

81.  Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України Голова 
Верховної Ради; Розпорядження, Положення від 31.05.2000 № 459 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459/00-%D1%80%D0%B3 

82.  Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного 
українця. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1531 : 
[Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2004-п  

83.  Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до 
громадянства України. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 
№ 491: [Електроний ресурс] // Режим доступу    
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/491-2004-п  

84.  Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950: [Електроний ресурс] // 
Режим доступу   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п  

85.  Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного 
управління. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 386: 
[Електроний ресурс] // Режим доступу   
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Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. 
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Аграрне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. — 
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