Історія українського парламентаризму : від допарламентських форм
організації політичного життя до сьогодення = The history of Ukrainian
parliamentarism : в 3 т. / О. Г. Аркуша, Т. А. Бевз, О. Д. Бойко [та ін.] ;
кер. авт. кол. В. А. Смолій. – К. : Дніпро, 2010. – 635 с. – Текст укр., англ.
Масштабне 3-томне науково-історичне видання, яке було підготовлене Інститутом
історії України, аналізує історичні традиції представницької влади на українських
землях у розгорнутому вигляді – від давньоруських віче до сучасної
парламентської практики. Розглядаються історія допарламентських форм
організації політичного життя, відносини між великими князями – київським і
литовським та суспільством, а також політичні інститути Корони Польської,
Козацької держави і Гетьманату. Висвітлюються українські суспільні інститути у
взаємовідносинах з царським самодержавством та імперією Габсбургів.
Визначається роль парламентських установ в житті суспільства до 1991 р. Читачі
знайдуть чимало суджень щодо природи гетьманату Павла Скоропадського та
його спроб налагодити діалог з суспільством в умовах іноземної окупації, а також
діяльності Української Національної Ради, що створила Західноукраїнську
Народну Республіку. Особлива увага приділена діяльності парламентських форм,
створених державністю радянського типу. Авторський колектив також
проаналізував діяльність шести скликань Верховної Ради України як
законодавчого органу суверенної влади.
Джерела конституційного права України / Ю. С.
Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк
[та ін.] ; відп. ред. : Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик.
– К. : Наук. думка, 2010. – 710 с. – (Проект
«Наукова книга»).
У пропонованій монографії досліджуються теоретичні
засади визначення джерел конституційного права,
розкрито їх зміст та призначення. Також у роботі
сформульовано пропозиції і рекомендації, що стосуються
поліпшення якості джерел конституційного права та
забезпечення виконання їхніх вимог на основі принципів
верховенства права і закону. Значну увагу приділено
дослідженню Конституції України у контексті конституційної реформи в Україні.
Дослідження засноване на сучасній теорії конституційного права та
вивченні практики застосування законів і підзаконних актів.

Тисяча років української суспільнополітичної думки : у 9 т. / Т. Гунчак
(голова, наук. ред.), О. Сліпушко (наук.
секр.), В. Литвинов [та ін.]. - К. : Дніпро,
2001. – Т. 1 : Х-ХV ст. – 630 с. ; Т. 4, кн. 1 :
Перша третина ХVIII ст. – 518 с.

У 9-ти томному виданні викладені етапи становлення суспільно-політичної думки
в Україні від язичницьких часів до сьогодення. Основу видання становлять
документи та матеріали, багато з яких раніше не були доступними. Історіографи
протягом століть збирали та публікували козацькі хроніки, літописи, мемуари,
описи міст, документи гетьманської доби, завдяки чому в даному виданні
відображена зміна інтелектуальних та духовних пошуків у різні часи та епохи – від
язичницьких роздумів про джерела походження народу, літописів християнського
Середньовіччя, барокової козацької історіографії до суспільно-політичних праць
ХІХ–ХХ ст.
Федоренко В. Л. Система конституційного права
України : теоретико-методологічні аспекти :
монографія / В. А. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2009. –
580 с.

ґрунтується

на

Монографія висвітлює основи системи конституційного
права України. В основу видання, окрім теоретичних
знань, покладено досвід нормопроектної та експертноправової роботи автора у Міністерстві юстиції України. У
монографії досліджуються концептуальні підходи щодо
розуміння категорії “система конституційного права” в
українській та зарубіжній юридичній науці. Видання
аналізі актуальних проблем сучасної правотворчої та
правозастосовної практики.
Монографія
містить
приклади, що аргументують ті чи інші положення, та
додатки, які висвітлюють нормо проектні здобутки
автора у сфері конституційного законодавства.

Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного
права України : академ. вид. / О. В. Скрипнюк. –
Харків : Право, 2009. – 468 с.

У видання висвітлюються основи конституційного права України як галузі права,
науки і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині автор
аналізує поняття та історію конституційного права як галузі публічного права,
досліджує систему і джерела конституційного права України, викладає основні
теорії конституції, подає характеристику конституційно-правових відносин і
конституційно-правової відповідальності, висвітлює перспективи розвитку
конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій
частині автор аналізує конституційне матеріальне та конституційне процесуальне
право України, які висвітлюють основи конституційного ладу України та
конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства,
включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і
громадянина, поняття, систему і джерела конституційного процесуального права
України.
Янчук
А.
О.
Теоретичні
засади
референдумного процесу в Україні :
монографія / А. О. Янчук. – К. : Вид.полігр. центр «Київ. ун-т», 20100. – 207
с.
Монографія
присвячена
комплексному
аналізу правових проблем референдумного
процесу
в
Україні
–
ініціюванню,
призначенню (проголошенню), підготовці,
проведенню референдумів. Автор визначає
коло суб’єктів та учасників та
актів
референдумного процесу, порядок прийняття
та оскарження актів. Визначено місце
правового інституту референдумного процесу
в системі конституційного права України.
Наливайко Л. Р. Державний лад України : теоретико-правова модель :
монографія / Л. Р. Наливайко. – Харків : Право, 2009. – 597 с.
Монографія присвячена комплексному, інтегративному аналізу трансформації
державного ладу в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.
Проаналізовано основні етапи розвитку державного ладу України, його принципи.
Особлива увага приділена теоретичним та практичним питанням гарантування
державного ладу. У виданні сформульовано узагальнені положення теорії
державного органу як організаційної основи механізму держави.
Томенко М. В. Конституційний процес як пошук
стратегічних пріоритетів України : монографія /
М. В. Томенко. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. унт», 2010. – 299 с.
В роботі досліджуються актуальні питання сучасного
політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи
його становлення крізь призму пошуків стратегічних
пріоритетів
України.
Автор
пропонує
цілісну
політологічну
концепцію
конституціоналізму,
яка

фокусується на інституційній ефективності та пояснює кризові явища, наявні у
сучасній українській політиці. Об’єктом проведеного дослідження є історія та
наслідки конституційного процесу в Україні. Предметом дослідження є
Конституція як інституційна основа, як політико-правовий стратегічний
інструмент функціонування та розвитку Української держави.
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 в аспекті її впливу на суспільство та суспільні
відносини. Книга містить чотири розділи, в яких
послідовно досліджуються теоретико-методологічні
засади конституційного регулювання політико-правових
відносин, роль Конституції України в процесі
регулювання
політико-правових
відносин,
конституційна реформа та її вплив на розвиток системи
конституційного
регулювання
політико-правових
відносин, теоретичні та практичні проблеми функціонування системи
конституційного регулювання політико-правових відносин. Також подається
комплексна концепція розвитку Конституції України як важливого фактора
побудови демократичної та правової держави.
Головін А. С. Захист прав і
свобод людини і громадянина
при здійсненні правосуддя в
рішеннях
Конституційного
Суду України / А. С. Головін. –
К. : Логос, 2011. – 307 с.
В
монографії
досліджуються
проблеми, пов’язані з реалізацією
та
захистом
закріплених
загальновизнаними
актами
міжнародного
права
та
гарантованих
Конституцією
і
законами України основоположних
прав людини і громадянина при проведенні дізнання, досудового слідства та
судового розгляду. У центрі уваги автора – Голови Конституційного Суду України
– питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав осіб, які
притягаються до юридичної відповідальності за вчинення правопорушень, а
також потерпілих та свідків за цими правопорушеннями, під час проведення
дізнання та досудового слідства та судового розгляду справи.
Селіванов А. О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні :
актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.
О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 276 с.
У монографії, що вперше присвячена теоретичним проблемам конституційного
правосуддя в Україні, показано найважливіші питання наукового осмислення

процесів і результатів діяльності Конституційного Суду Видання містить два
розділи: у першому розглядається право як спосіб пізнання і критерій здійснення
конституційного правосуддя, а в другому – вплив конституційного правосуддя на
конституціоналізацію правового порядку в Україні.

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен
та процес в Україні / А. Єзеров. – Одеса : Юрид.
л-ра, 2008. – 240 с.
Вперше в рамках науки конституційного права України
на основі системного підходу здійснено комплексне
монографічне
дослідження
особливостей
та
закономірностей
конституційного
конфлікту
як
феномена і процесу політико-правової реальності
сучасного державотворення в Україні.

