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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 

08 «Право» 

 

дисципліна вільного вибору студента 

рік підготовки:  

спеціальність  

081 «Право» 

1 1 

Семестр 

загальна 

кількість годин 

- 90 

1-й 1-й 

Лекцій 

тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента – 2 

Освітньо-

професійна 

програма ОС 

Магістр 

16 6 

практичні (семінарські) 

16 6 

Лабораторні 

--- --- 

самостійна робота 

58 78 

ІНДЗ: 

вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить для денної форми навчання – 1:1,8; для заочної форми навчання 1:6,5. 

 

Мова навчання: українська 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: дати студентам концептуальні знання щодо особливостей, підстав та 

процедур конституційно-правової відповідальності суб’єктів з особливим 

статусом. 

Завдання:оволодіти основами конституційно-процесуальних знань, які 

дозволяють застосовувати міри конституційно-правової відповідальності 

суб’єктів з особливим статусом. 

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

 

знати: 

процедурно-процесуальний порядок застосування санкцій конституційно-

правової відповідальності до державних органів і їх посадових осіб з особливим 



4 
 

 

 

статусом; 

 

вміти: 

самостійно обґрунтовувати і вирішувати питання можливості притягнення до 

конституційно - правової відповідальності суб’єктів з особливим статусом, 

готувати проекти процедурних документів, моделювати і прогнозувати 

конституційно - правовий розвиток інституту відповідальності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОСОБЛИВИМ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМ СТАТУСОМ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ 

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Передумови становлення і розвитку інституту конституційно-правової 

відповідальності в Україні щодо органів та посадових осіб з особливим статусом. 

Конституційно-правові санкції в системі мір юридичної відповідальності щодо 

органів і посадових осіб з особливим статусом. Обмеження та звільнення від 

відповідальності органів та посадових осіб з особливим статусом. Конституційно-

правова відповідальність органів та посадових осіб з особливим статусом за 

діяння інших суб’єктів. Проблеми формування теоретичної конструкції інституту 

конституційно-правової відповідальності в Україні щодо органів та посадових 

осіб з особливим статусом. 

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ ЩОДО 

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОСОБЛИВИМ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМ СТАТУСОМ: ПОНЯТТЯ, 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ 

Конституційно-правові санкції щодо суб’єктів з особливим конституційно-

правовим статусом в системі мір юридичної відповідальності: поняття, 

особливості. Мета конституційно-правових санкцій щодо державних органів та 

посадових осіб з особливим конституційно-правовим статусом. Види  

конституційно-правових санкцій. Правова характеристика окремих видів 

конституційно-правових санкцій: а) позбавлення загального або спеціального 

конституційно-правового статусу, дострокове припинення повноважень; б) 

обмеження, позбавлення суб’єктивного конституційного права; в) оціночні 

санкції; г) відміна (визнання недійсним) юридично значимого результату; д) 

відміна (припинення) правових актів; е) примушення до виконання 

конституційних (посадових) обов’язків; ж) примушення до виконання; з) 

конституційно-правові санкції. 
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ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІР КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І 

ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОСОБЛИВИМ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИМ 

СТАТУСОМ 

Міри конституційно-правової відповідальності в системі «стримувань» і 

«противаг». Суб’єкти, які уповноважені застосувати міри конституційно-правової 

відповідальності. Процедури застосування мір конституційно-правової 

відповідальності. Обмеження і звільнення від конституційно-правової 

відповідальності. Конституційно-правові імунітети. Конституційно-правова 

відповідальність за діяння інших суб’єктів. 

 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОСОБЛИВИМ КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВИМ СТАТУСОМ 

Поняття і види конституційно-правової відповідальності державних органів і 

посадових осіб з особливим конституційно-правовим  статусом. Конституційне 

правопорушення: поняття і види. Правова характеристика складу 

конституційного делікту державних органів та посадових осіб з особливим 

конституційно-правовим статусом: а ) об’єкт конституційного делікту; б) 

об’єктивна сторона конституційного делікту; в) суб’єкт конституційного делікту; 

г) суб’єктивна сторона конституційного делікту. 

 

 

ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ 

ГЛАВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Недоторканість  Президента  як правова гарантія його діяльності на посту 

глави держави. Конституційно-правові гарантії діяльності Президента України на 

посту глави держави. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень 

Президента України. Розгляд у Верховній Раді України питання про усунення з 

поста в порядку імпічменту. 

 

ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ПАРЛАМЕНТУ ТА ЧЛЕНІВ 

ПАРЛАМЕНТУ 

Порядок набуття і припинення повноважень Верховної Ради України як 

парламенту. Розпуск законодавчого органу: політико-правові аспекти і 

процедури. Розпуск депутатських фракцій, відкликання Голови Верховної Ради та 

його заступників. Питання відповідальності парламентської більшості та 

парламентської опозиції. Конституційно-правовий статус члена парламенту. 

Права і обов’язки парламентарів. Невиконання народним депутатом України 
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вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. 

Припинення повноважень народного депутата України як члена парламенту. 

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень народного депутата 

України. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України. 

 

ТЕМА 7. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Підконтрольність та підзвітність і відповідальність Кабінету Міністрів 

України. Парламентська відповідальність Уряду. Складення повноважень 

Кабінетом Міністрів України. Відставка Прем’єр-міністра України або інших 

членів Кабінету Міністрів України та її правові наслідки. Розгляд Верховною 

Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. 

Прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України та правові наслідки. 

Зупинення дії актів Кабінету Міністрів України. Вирішення питань про 

відповідність актів Кабінету Міністрів України Конституції України. 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ УРЯДУ 

Представлення Прем’єр-міністра України. Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України. Відповідальність Прем’єр-міністра України за виконання 

посадових обов’язків (ч.5 ст.114). Право Прем’єр-міністра України, інших членів 

Кабінету Міністрів України заявити про свою відставку. Прийняття Верховною 

Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України та її правові 

наслідки. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

ус

ьо

го 

у тому числі ус

ьо

го 

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 

ТЕМА 1. 

Конституційно-

правова 

відповідальність 

державних органів і 

посадових осіб із 

особливим 

конституційно-

правовим статусом як 

11 2 2   7 10 2 2   6 



7 
 

 

 

один із видів 

юридичної 

відповідальності 

ТЕМА 

2.Конституційно-

правові санкції щодо 

державних органів і 

посадових осіб із 

особливим 

конституційно-

правовим статусом: 

поняття, особливості 

та види 

12 2 2   8 10 2 2   6 

ТЕМА 3. Проблеми 

реалізації мір 

конституційно-

правової 

відповідальності щодо 

державних органів і 

посадових осіб із 

особливим 

конституційно-

правовим статусом 

11 2 2   7 16 2 2   12 

ТЕМА 4. 

Конституційне 

правопорушення як 

підстава 

конституційно-

правової 

відповідальності 

державних органів і 

посадових осіб із 

особливим 

конституційно-

правовим статусом 

11 2 2   7 12     12 

ТЕМА 5. 

Конституційно-

правовий порядок 

притягнення глави 

Української держави 

до конституційно-

правової 

відповідальності 

11 2 2   7 12     12 

ТЕМА 6. 

Конституційно-

правова 

11 2 2   7 12     12 
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відповідальність 

Верховної Ради 

України як 

парламенту та членів 

парламенту 

ТЕМА 7. Кабінет 

Міністрів України як 

суб’єкт 

конституційно-

правової 

відповідальності 

11 2 2   7 12     12 

ТЕМА 8. 

Конституційно-

правова 

відповідальність 

Прем’єр-міністра 

України та інших 

членів Уряду 

12 2 2   8 6     6 

УСЬОГО ГОДИН 90 16 16   58 90 6 6   78 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Конституційно-правова відповідальність 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом 

як один із видів юридичної відповідальності 

2 2 

2 Конституційно-правові санкції щодо 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом: 

поняття, особливості та види 

2 2 

3 Проблеми реалізації мір конституційно-

правової відповідальності щодо державних 

органів і посадових осіб із особливим 

конституційно-правовим статусом 

2 2 

4 Конституційне правопорушення як підстава 

конституційно-правової відповідальності 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом 

2  

5 Конституційно-правовий порядок притягнення 

глави Української держави до конституційно-

правової відповідальності 

2  

6 Конституційно-правова відповідальність 2  
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Верховної Ради України як парламенту та 

членів парламенту 

7 Кабінет Міністрів України як суб’єкт 

конституційно-правової відповідальності 

2  

8 Конституційно-правова відповідальність 

Прем’єр-міністра України та інших членів 

Уряду 

2  

 Разом 16 6 

 

6. САМОСТІЙНА РАБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Конституційно-правова відповідальність 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом 

як один із видів юридичної відповідальності 

7 6 

2 Конституційно-правові санкції щодо 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом: 

поняття, особливості та види 

8 6 

3 Проблеми реалізації мір конституційно-

правової відповідальності щодо державних 

органів і посадових осіб із особливим 

конституційно-правовим статусом 

7 12 

4 Конституційне правопорушення як підстава 

конституційно-правової відповідальності 

державних органів і посадових осіб із 

особливим конституційно-правовим статусом 

7 12 

5 Конституційно-правовий порядок притягнення 

глави Української держави до конституційно-

правової відповідальності 

7 12 

6 Конституційно-правова відповідальність 

Верховної Ради України як парламенту та 

членів парламенту 

7 12 

7 Кабінет Міністрів України як суб’єкт 

конституційно - правової відповідальності 

7 12 

8 Конституційно-правова відповідальність 

Прем’єр-міністра України та інших членів 

Уряду 

8 6 

 Разом 58 78 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на: 

 

- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного та пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю студентів. 

 

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, обговорення, 

дослідницькі проекти, підготовка та презентація есе. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 

«Конституційно-правова відповідальність глави держави, члена парламенту та 

уряду», оцінюються за рейтинговою системою.  

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, есе, письмових та контрольних робіт, виконаних під час 

практичних занять. 

 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. Отримані 

у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, одержана під час 

відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу поточної 

успішності. 

 

Формою поточного контролю знань є контрольне модульне завдання на 

задану тему в кінці змістовного модуля. Завдання виконується у письмовій формі 

і може бути оцінене максимально у 50 балів. Студент, який не виконав завдання 

або виконав його незадовільно зобов’язаний повторно його виконати. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та 

оцінки за контрольне модульне завдання. 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ 

поточне тестування та самостійна 

робота 

поточна 

успішність 
модуль сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 1-4 

 

Т. 1-5  

 

100 
5 5 5 5 

 50 50  
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
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 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

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 предмету. 

 

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. 

 

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 дисципліни. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Бориславський Л.В. Конституційно-правова відповідальність глави держави, 

члена парламенту та уряду Програма спецкурсу для студенів юридичного 

факультету. Львів: Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2018. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові документи: 

1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами). 

2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017. № 

2147а-19. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376 (зі змінами). 

3. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 

№ 1861-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14-15, № 16-17. Ст. 133 

(зі змінами). 

4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-

VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222 (зі змінами). 

5. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами). 

URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF 

6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 

№ 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385 (зі змінами). 

7. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43 (зі змінами). 

8. Рішення Конституційного Суду №7-рп/2009 від 16.04.2009 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). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09 

9. Рішення Конституційного Суду України№19-рп/2003 від 10.12.2003 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). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03 

10. Рішення Конституційного Суду України № 16-рп/2008 від 17.09.2008 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). URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-08 

 

 

Підручники, посібники, монографії, наукові статті 

 

1. Авер’янов В. Б. Відповідальність уряду перед парламентом у системі 

«стримувань і противаг». Бюлетень Міністерства юстиції України.2005. №2(40). 

С.5-16. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03
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2. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія 

верховенства права / переклад  з англ. Семків Р. К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія». 2008. 385 с. 

3. Армаш Н. Особливості відповідальності «державних політичних 

діячів»: співвідношення політики та закону. Юридичний журнал. 2005. № 11. С. 

20-26. 

4. Балан С.В. Співвідношення політичної та конституційно-правової 

відповідальності у здійсненні державної влади : дис. … канд. юрид. наук : 

23.00.02; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2007. 

198 с. 

5. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці 

конституційного права : Монографія. Х. : Право, 2008.220 с. 

6. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній 

практиці ЄС та України. Право України. 2007. №4. С. 12-18. 

7. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-

правовий аспект). Х. : Легас, 2004. 191 с. 

8. Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність як вид 

конституційно-правових відносин. Часопис Київського університету права. 2009. 

№ 2. С. 60-65. 

9. Білозьоров Є. В. Юридична відповідальність як передумова 

правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти. Право України. 2006. №1. С.50-

54. 

10. Білокурська О. Щодо поняття конституційний обов’язок. Право 

України. 2004. № 10. С.85-88. 

11. Бориславський Л.В. Державні органи як суб’єкти конституційно-

правової відповідальності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні. Матеріали 17 регіональної науково-практичної конференції Львів, 2011. 

С. 105-107. 

12. Бориславський Л. В. Конституційна відповідальність як самостійний 

вид юридичної відповідальності. Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні. Матеріали 11 регіональної науково-практичної конференції (3-

4 лютого 2005). Львів, 2005. С. 102-103. 

13. Бориславський Л. В. Основні риси і особливості конституційно-

правової відповідальності в Україні. Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні. Матеріали 18 регіональної науково-практичної конференції 

(26-27 січня 2012р.) Львів, 2012, С. 120-121. 

14. Гецько В. В. Законодавство України про конституційно-правову 

відповідальність депутатів. Часопис Київського університету права. 2014. № 1. С. 

109-111. 

15. Гецько В. В. Конституційно-правова відповідальність у структурі 

правового статусу народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Часопис 

Київського університету права. 2013. № 3. С. 101-105. 

16. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми 

змісту. Право України. 2002. №11. С.109-111. 

17. Кресніна І. О. Інститут імпічменту : порівняльний політико-правовий 

аналіз / І. О. Кресніна, А. А. Коваленко, С. В. Балан. К. : Юрид. думка, 2004. 176 с. 

18. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави. Віче. 
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2001. №10. С.3-18. 

19. Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень 

Верховної Ради України. Вибори та демократія. 2010. №4. С.114-120. 

20. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та 

вітчизняній практиці: компаративний аналіз. Вибори та демократія. № 1 (23). 

2010. С. 54-62. 

21. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів 

державної влади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02.  Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. К., 2000. 175 с. 

22. Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність в Україні: 

критерії класифікації та види. Віче. 1999. №10. С. 25-32. 

23. Наливайко Л.Р. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та 

функцій конституційно-правової відповідальності в сучасній конституційній 

теорії. Право України. 1999. №10.С.45-50. 

24. Олькіна О. В. Конституційний інститут дострокового припинення 

повноважень вищих посадових осіб України: розвиток законодавства та 

юридичної практики: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеса, 2011. 20 с. 

25. Олькіна О. В. Співвідношення конституційного інституту 

дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної 

відповідальності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 61. С. 77–84. 

26. Павленко І.А. Механізми дострокового припинення повноважень 

депутатів парламенту та місцевих рад депутатів: досвід сучасної представницької 

демократії. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4 (13). С. 21-33. 

27. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та 

український досвід. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. 253 с. 

28. Павловська Н. В. До питання розвитку інституту конституційно-

правової відповідальності в Україні. Університетські наукові записки: Часоп. 

Хмельниц. ун-ту упр. та права. 2010. №2. С.23-29. 

29. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та 

практичний досвід) / Н. Павловська // Право України. 2010. № 3. С. 115–119. 

30. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційно-правової 
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https://www.president.gov.ua/ 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 
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