
 

 
«Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх 

національностей...усвідомлюючи  відповідальність перед Богом, власною совістю, 

попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями...приймає цю Конституцію — 

Основний закон України». Конституція України 

 

День Конституції України – одне із найголовніших свят нашої держави. Вона, 

як відомо, є Основним законом держави й має найвищу юридичну силу. 

Слово «конституція» має латинське походження «constitutio» – устрій, 

установлюю. Конституція — найважливіший правовий документ будь-якої 

держави, який має особливий юридичний статус. Конституція України — це 

Основний Закон України, який закріплює права, свободи і обов'язки громадян 

України, її суспільно-політичний і державний устрій. 

Конституція була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. 

Коріння Української  Конституції  сягає 1710 року: гетьманом України Пилипом 

Орликом була складена  перша не тільки українська,  але й європейська 

конституція – «Вивід прав України»,  а також «Пакти й конституції законів та 

вольностей Війська Запорозького». 

Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 

розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує 

Преамбула. 

Забезпеченням верховенства Конституції, її охороною та офіційним 

тлумаченням займається єдиний орган конституційної юрисдикції – 

Конституційний Суд України. День Конституції  України  – єдине державне 

свято, що встановлено власне Конституцією Статтею 161: «День прийняття 

Конституції України є державним святом – Днем Конституції України». 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Конституції і конституційні акти України. Історія і 

сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї 

річниці незалежності України / [За ред. Ю.С. 

Шемшученка]. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 c. 

У збірнику надруковані у хронологічному порядку тексти 

чинної Конституції України та усіх інших українських 

конституцій і найважливіших актів конституційного 

характеру. 

 

 

 
Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії 

Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Х. : Фактор, 2011. 

– 128 с. 

У книзі поданий текст Конституції України, прийняту на 

п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, 

норми дії якої як Основного Закону України мають найвищу 

юридичну силу. Текст Конституції (українською та 

російською мовами) подано станом на 1 жовтня 2011 року. 

 

 

 

 
Конституція України : Науково-практичний коментар / 

[упор. В.Я. Тацій]. – Х., 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 застосування 

Конституції України. 

 

 
 

. 



Кармазін Ю. А. Конституція, яку ми захищаємо: 

Виступи народного депутата України на пленарних 

засіданнях Конституційного Суду України у зв'язку з 

прийнятими рішеннями / Ю. А. Кармазін. – К.: "Логос", 

2011. – 203 с. 

Ґрунтовна праця народного депутата України Ю. А. 

Кармазіна складається з його виступів при розгляді справ у 

Конституційному Суді України. Автор ставив за мету 

відобразити законодавчу діяльність парламенту, що має 

відповідати принципу конституційності. 
 

 
 

 

 

правових відносин. 

Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і 

регулювання політико-правових відносин в Україні : 

Монографія / К. А. Бабенко. – К. : Ін Юре, 2008. – 480 с. 

Монографія присвячена дослідженню Конституції України 

і сформованої на її основі системи конституційного права в 

процесі оформлення та розвитку політико-правових 

відносин як необхідного складового елементу суспільного 

життя. Автор висвітлює теоретико-методологічні основи 

дослідження конституційного регулювання політико- 

 

 
 

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик 

і його діяльність в еміграції: Навчальний посібник. 

- Суми, 2008. - 124 с. . 

У посібнику розглянуті питання виникнення першої 

української політичної еміграції, появи Конституції України 

1710 року, а також намагання Пилипа Орлика створити 

коаліцію європейських держав з метою звільнення України 

з-під впливу Росії. 



Відповідність розділу ІІ Конституції України "Права, 

свободи та обов'язки людини і громадянина" 

міжнародним зобов'язанням України у сфері прав людини 

/ [Ред. О.В. Лавринович]. – К. : Фенікс, 2010. – 208 с. 

У коментарі проаналізовано відповідність норм розділу ІІ 

Конституції України нормам міжнародних договорів у 

сфері прав людини. Автори зіставляють Конституцію 

України з конституціями європейських держав. 

 

Селіванов А. О. Записки конституціоналіста. Досвід 

теоретичного осмислення конституційних проблем / А. 

О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с. 

Актуальна наукова праця вченого-конституціоналіста 

містить найбільш дискусійні теми, які відображають 

конституційну теорію та практику, коли створюються 

умови для реалізації прогресивних ідей і їх осмислення. 

Нове прочитання Основного Закону дозволяє оцінити 

наукові знання й уникнути багатьох помилок, 

неправильних тлумачень Конституції. 

 
 

Конституційна реформа в Україні: у пошуках 

політичного балансу. – К. : "Лікей", 2011. – 44 с. 

Це дослідження продовжує серію аналітичних розвідок з 

актуальних проблем конституцієтворення в Україні, 

започаткованих проектами неурядових аналітичних центрів 

- Школи політичної аналітики, Українського незалежного 

центру політичних досліджень та Комітету виборців 

України у 2007 році. 



Договори і постанови... / [Упоряд. О. Алфьоров]. - К.: 

Темпора, 2010. - 152 с. 

Книга подає документи "Договорів і постанов…" - т. зв. 

"Бендерської теки", відомої в українській історіографії теж 

як "Бендерська конституція" або "Конституція Пилипа 

Орлика". Видання містить архівні фотокопії текстів. Сюди 

увійшли: ратифікаційний акт Карла ХІІ та лист Карла ХІІ 

до кошового отамана Якима Богуша. 

Додаток містить факсимільне зображення опублікованих 

у ХІХ ст. латиномовного та російськомовного варіантів документів. 

 
Томенко М. Історія української Конституції: 

Навчальний посібник. - К.: Освіта, 2009. - 464 с. 

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно- 

державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. 

Структура книги побудована відповідно до наявних 

проектів конституцій, що регулювали суспільно- 

політичне життя, починаючи з козацької доби. Автор 

намагався продемонструвати цілісну картину зародження 

та розвитку традицій українського конституціоналізму. 

 
Томенко М.В. Конституційний процес як пошук 

стратегічних пріоритетів України : Монографія / М.В. 

Томенко. – К., 2010. – 299 с. 

Монографія присвячена актуальним питанням сучасного 

політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи 

становлення конституціоналізму крізь призму пошуку 

стратегічних пріоритетів України, основні категорії і 

складові політологічного аналізу конституційних 

процесів. 



Шаповал В.М. Історія Основного Закону. 

Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В.М. 

Шаповал. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с. 

Становлення незалежної України як конституційної держави 

– головна мета у суспільній політико-правовій свідомості, 

програмне завдання демократичних партій, і це завдання 

вирішувалось у процесі створення принципово нового 

Основного Закону нашої держави. 

 

 

 

 
Проблеми розвитку конституційного законодавства 

України: збірник висновків Європейської Комісії "за 

демократію через право" / [заг. ред. В.М. Литвина]. – К.: 

Парламентське вид-во, 2010. - 498 с. 

У збірнику містяться висновки Венеціанської Комісії щодо 

Конституції, законів України, інших нормативно-правових 

актів та законопроектів з точки зору актуальних проблем 

державотворення в Україні. 

 

 
 

Контроль за додержанням належної конституційної 

процедури : за матеріалами Рішення Конституційного 

Суду України від 30 вересня 2010 року у справі про 

додержання процедури внесення змін до Конституції 

України / [Упор. С.Л. Вдовіченко]. – К. : Алерта, 2011. – 94 

с. 

У виданні розкриваються проблеми належної 

конституційної процедури внесення змін до Основного 

Закону України. 


