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28 червня в Україні відзначають День Конституції.  Ми сьогодні 

навіть не задумуємося над тим, якою ціною нам дісталися такі 

вистраждані права і свободи. Основний закон України у теперішньому 

його вигляді був ухвалений Верховною Радою України   лише через 5 

років після здобуття нашою країною незалежності.  

Верховна Рада України в 1996 р. приймала Основний Закон 

виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію 

українського державотворення. Конституція України закріпила 

політико-правовий статус України як суверенної, демократичної, 

соціальної і правової держави. В Основному Законі широко відображені 

права і свободи людини і громадянина. Конституція передбачила 

принцип верховенства права і  поділ влади на законодавчу, виконавчу і 

судову. Нею визначені структура і повноваження Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

прокуратури і органів правосуддя України, територіальний устрій і 

система місцевого самоврядування України.  

Вважається що прийняття Конституції закріпило правові основи 

незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність і стало 

найважливішим кроком у забезпеченні прав і свобод людини та 

громадянина. Міжнародне співтовариство схвалило Конст итуцію 

України, назвавши її однією з  найдемократичніших  у світі.



 

Конституція України. Науково-

практичний коментар / редкол. В. Я. Тацій. – 

2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. 

– 1128 с. 

 

Науково-практичний коментар 

Конституції України підготовлено на основі 

сучасних досягнень юриспруденції , новітніх 

державно-правових доктрин з урахуванням 

практики Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини та 15 -

річного досвіду заснування Конституції  

України.  

До складу авторського колективу  

ввійшли провідні вітчизняні науковці, 

академіки та члени -кореспонденти 

Національної академії правових наук України, 

народні депутати України, керівники 

центральних органів законодавчої,  виконавчої 

та судової влади, правоохоронних органів.  

Пилип Орлик. Вивід прав України // 

Політологія. – К., 2004. – С. 739-743. 
Кільк. прим.:  1  (чит. зал навч. літ. - 1) 

 

Конституція Пилипа Орлика –  договір 

Війська Запорізького Пилипа Орлика із 

старшиною та козацтвом Війська (від усієї  

старшини та козацтва конституцію Орлика 

підписав кошовий отаман Кость Гордієнко),  

який визначав права і  обов'язки усіх членів 

Війська. Укладений 1710 року.  

Відтворено тексти оригіналу 

староукраїнською мовою та відомих на 

сьогодні списків «Пактів та Конституцій 

законів та вольностей Війська Запорізького», 

укладених у 1710 р. під Бендерами між 

обраним на гетьманську булаву Пилипом 

Орликом, з одного боку, та генеральною 

старшиною та козацтвом –  з іншого .  

 

 



І Універсал Центральної Ради // Україна 

в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів 

: навч. посібник / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. 

І. Гусєв, В. Ю. Король. – К, 2000. – С. 33-35. 
Кільк. прим.:  40  (Довідково-інформ. відділ - 1, 

Абонемент науковий - 3, чит. зал навч. літ. - 1, Абонемент 

навчальний - 35) 

Універсали Української Центральної 

Ради —  державно-політичні акти, грамоти -

прокламації,  які видавала Українська 

Центральна Рада для широкого загалу. Всього 

УЦР видала 4 Універсали, які визначили етапи 

створення Української держави —  від 

автономної до самостійної.  

Також у збірнику вміщено документи і  

матеріали, які висвітлюють суспільно -

політичний розвиток України у 1900 -2000 

роках. Частина документів друкується 

вперше.  

 

Конституція України. Прийнята на 

п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. – К. : Право, 1996. – 54 с.  
Кільк. прим.:  271  (Абонемент навчальний - 

268, Абонемент науковий - 3) 

 

За Конституцією України 1996 року 

Україна є суверенною і незалежною, 

унітарною, демократичною, соціальною, 

правовою державою у формі республіки. 

Єдиним джерелом влади в Україні є  

народ.  

 



Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод. Застосування в Україні. 

– К. : МінЮст України, 2006. – 176 с.  
Кільк. прим. 9 (Абонемент науковий – 5, абонемент 

учбовий – 4)  

 

Прийняття Верховною Радою України 23 

лютого 2006 р. Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» поставило 

крапку в багаторічній дискусії щодо того,  

можуть, або ж не можуть національні суди 

застосовувати практику Європейського суду.  

Ця книга є офіційним перекладом тексту 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод –  його третій варіант, 

зумовлений нагальними потребами української 

правничої практики. При підготовці цього 

останнього, третього офіційного перекладу, 

робота велася паралельно з обома 

оригінальними текстами –  англійською і  французькою мовами. До її  виконання 

було залучено не тільки перекладачів, а й юристів –  знавців практики 

Європейського суду з прав людини, а також мовних редакторів.  Таким чином, це 

видання є реальним інструментом впровадження в укра їнський правопорядок і в 

українське судочинство Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, практики Європейського суду з прав людини, і  ще одним реальним кроком 

до утвердження в Україні верховенства права.  

Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 1-6. 

/ Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. Ред.) та 

ін. – К.: «Укр. Енцикл.», 1998. 
Кільк. прим.:  6  (Абонемент науковий - 5, 

Довідково-інформ. відділ - 1) 

 

Юридична енциклопедія —  перша в 

Україні багатотомна систематизована 

наукова робота про державу і право. 

Спільна робота  Інституту держави і 

права ім. Корецького ,  Національної 

академії наук України  та видавництва  

Українська енциклопедія . Складається з 

шести томів. Загальна кількість статей 

—  10006. Розрахована на широке коло 

читачів.  

Енциклопедія ґрунтується на 

сучасних досягненнях як вітчизняної, так і світової юридичної науки. У виданні 

подано поняття і  категорії про усі  інститути та  галузі  права. Розкриваються 

стрижневі положенняКонституції  України  як основного нормативно -правового 

акта держави. Також окреслено законодавче регулювання у сфері суспільних 

відносин, забезпеченні  прав і  свобод людини та громадянина . 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_держави_і_права_ім._В.М._Корецького_НАН_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_держави_і_права_ім._В.М._Корецького_НАН_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_академія_наук_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_академія_наук_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_енциклопедія_(видавництво)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галузь_права
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конституція_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Права_людини


Слюсаренко А. Г. Історія української 

конституції / А. Г. Слюсаренко, М. Томенко. – 

К. : Знання, 1993. – 192 с.  
Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

У книзі вперше зібрано та проаналізовано 

конституційно-державні акти України з 

найдавніших часів до сьогодення. Переконливо 

доводиться що Конституцію Пилипа Орлика 

(1710 р.),  Конституцію УНР (1918р.) та інші 

єднає ідея державної незалежності України.  

 

Погорілко В. Ф. Правознавство : 

підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. 

Шпиталенко. – К. : Каравела, 2010. – 592 с.  
Кільк. прим.:  5  (Абонемент науковий - 5) 

 

Навчальний посібник з правознавства 

містить основні положення з курсів теорії 

держави і  права, історії  держави і  права 

України, конституційного, цив ільного та 

інших галузей права. Посібник підготовлений 

на ґрунті сучасних досягнень юридичної 

науки, з урахуванням змін законодавства 

України. У навчальному посібнику зроблений 

акцент на ключові для кожного розділу 

категорії. В кінці розділів подаються тести 

для самоконтролю та рекомендована 

література. Розрахований на студентів 

неюридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  



Погорілко В. Ф. Конституційне право 

України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. 

Федоренко ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. 

: Наукова думка, 2006. – 344 с.  
Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

У конспекті лекцій висвітлено 

найважливіші положення вчення про 

конституцію, основні етапи історії  

Конституції  України, ї ї  юридичні 

властивості, основні принципи, структуру, 

функції ,  порядок реалізації ,  тлумачення, 

внесення змін у неї та її  охорони. Для 

студентів і  всіх,  хто цікавиться питаннями 

конституціоналізму.  

Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. 

Історія держави і права України : Підручник 

для ВНЗ. – К. : Ін Юре, 2008. – 624 с. 
Кільк. прим.:  20  (Абонемент науковий - 4, 

Абонемент навчальний - 16) 

 

Мета авторів цього підручника –  не 

нав’язувати читачеві свої оцінки, судження, 

трактування історії держави і  права 

України. А головне, спонукати його до 

роздумів, аналізу викладеного матеріалу, в 

тому числі і щодо розробки та прийняття 

нової Конституції,  її  характеристики.  
 



Великий енциклопедичний юридичний 

словник / за ред. Ю .С. Шемшученка. – К. : 

Юридична думка, 2007. – 992 с.  
Кільк. прим.:  16  (Абонемент науковий - 5, 

Абонемент навчальний - 11) 

 
Великий енциклопедичний юридичний 

словник є першим в Україні  такого роду 

виданням, спрямованим на підвищення 

правової культури і  правосвідомості громадян 

та посадових осіб. У Словнику подані та  

витлумачені основні поняття і  терміни 

Конституції і  чинного законодавства  

України, міжнародного та європейського 

права. Розрахований на юристів -  практиків,  

працівників органів законодавчої,  виконавчої і  

судової влади, науковців і  викладачів, 

аспірантів, студентів, підприємців,  а також 

усіх,  хто цікавиться правовою системою 

України.  

Раденко Т. В. Основи правознавства : 

практичний довідник / Т. В. Раденко, В. Б. 

Раденко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Х. : 

ФОП Співак, 2010. – 288 с.  
Кільк. прим.:  1  (Абонемент науковий - 1) 

 

Навчальний посібник з правознавства 

містить основні положення з курсів теорії 

держави і  права, історії держави і  права 

України, конституційного, цивільного та 

інших галузей права. Посібник підготовлений 

на ґрунті сучасних досягнень юридичної 

науки, з урахуванням змін законодавства 

України. У навчальному посібнику зроблений 

акцент на ключові для кожного розділу 

категорії . В кінці розділів подаються тести 

для самоконтролю та рекомендована 

література. Розрахований на студентів 

неюридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  

 


