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Контрольні
роботи
Самостійна
робота

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

лекції

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

7 семестр
Тема № 1: Конституційне право як галузь
права, наука, навчальна дисципліна.
Тема № 2: Конституція як основний закон
суспільства і держави.
Тема № 3: Засади конституційного ладу
сучасної держави.
Тема № 4: Конституційно-правове
закріплення державних символів України.
Тема № 5: Основи конституційноправового статусу особи у сучасних
державах.
Тема № 6: Основи конституційноправового статусу національних меншин у
сучасних державах.
Тема № 7: Форми безпосередньої
демократії.
Тема № 8: Форма сучасних держав.
Тема № 9. Система органів державної
влади у сучасних країнах.
Тема № 10: Глава держави у сучасних
країнах.
Тема № 11: Парламент у сучасних
державах.
Тема № 12: Уряд у сучасних державах.
Тема № 13. Центральні органи виконавчої
влади в Україні
Тема № 14: Судова влада у сучасних
державах.
Тема № 15: Правоохоронні органи
сучасних держав.
Тема № 16: Територіальна організація
публічної влади у сучасних державах.

Всього годин за семестр №7

6

2

-

-

4

6

2

-

-

4

8

2

2

-

-

4

4

-

-

-

-

4

10

4

2

-

-

4

6

2

2

-

-

2

8

2

2

-

-

4

6

2

2

-

-

2

8

2

2

-

-

4

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

6

2

2

-

-

2

6

2

-

-

-

4

8

2

2

-

-

4

6

2

-

-

-

4

5

2

-

-

-

3

105

32

20

-

53

залік

4

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 3: Засади конституційного ладу сучасної держави
Семінарське заняття № 1: Засади конституційного ладу сучасної держави
Навчальна мета заняття: формування комплексного наукового уявлення
про засади конституційного (державного) ладу сучасних держав.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття конституційного ладу, його ознаки та умови.
2. Взаємозв’язок між конституційним ладом і суспільним ладом та
політикою держави.
3. Поняття та ознаки засад конституційного ладу. Система та зміст
принципів, що становлять засади конституційного ладу України.
4. Система та зміст принципів, що становлять засади конституційного
ладу різних зарубіжних країн.
5. Загальне й особливе у конституційному ладові зарубіжних країн.
Методичні вказівки
Розкриття першого питання плану слід розпочати, що конституційний
лад можна розуміти, по-перше, як фактичну конституцію, по-друге, як певний
спосіб організації держави, що закріплений в конституції, і по-третє, як такий
стан відносин, що характеризує державу як конституційну. Саме щодо
останнього розуміння даного питання слід розкрити ознаки та умови
існування конституційного ладу (реальна конституція та ін.).
Наступне питання плану вимагає від студента навчитися розмежовувати
такі поняття як суспільний лад та конституційний лад та вміти розкривати їх
співвідношення. Слід насамперед, уяснити, що суспільний лад у
конституційній державі обов’язково отримує більш чи менш повне
закріплення й гарантії на рівні конституції як основного закону.
Третє питання плану передбачає необхідність розкриття поняття «засади
конституційного ладу» та розкриття його ознак (зокрема, фундаментальність,
політико-правовий характер, підвищена стабільність та ін). Також дане
питання передбачає розкриття системи та змісту принципів, що становлять
засади конституційного ладу України (зокрема йдеться про наступні
принципи: народного суверенітету, державного суверенітету, найвищої
соціальної цінності людини, демократизму, унітаризму, соціальної держави
тощо).
Четверте та п’яте питання плану передбачає розкриття системи
принципів конституційного (державного) ладу зарубіжних країн. При цьому
слід звернути увагу на загальне й особливе у конституційному ладові
зарубіжних країн.
Питання цільових виступів:
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1. Поняття суспільного ладу та його елементи.
2. Поняття державний лад та конституційний лад: співвідношення.
Теми рефератів:
1. Конституційне закріплення політичного ладу у зарубіжних країнах.
2. Конституційне закріплення економічної системи у зарубіжних
країнах.
3. Конституційне регулювання соціальних відносин у зарубіжних
країнах.
4. Закріплення конституційного ладу в Конституції та чинному
законодавстві України.
5. Економічна система України та її конституційно-правове
регулювання.
6. Принцип суспільно-політичного плюралізму у зарубіжних країнах.
Література:
Базова: 1, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 5, 14, 27, 30, 36.
Тема № 5: Основи конституційно-правового статусу особи у сучасних
державах.
Семінарське заняття № 2: Основи конституційно-правового статусу
особи у сучасних державах.
Навчальна мета заняття: охарактеризувати елементи основ правового
статусу особи, розкрити сутність і зміст конституційних прав, свобод та
обов’язків громадян як головного елемента основ правового статусу особи.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття основ правового статусу особи та його елементи. Загальні та
спеціальні принципи правового статусу особи в Україні.
2. Основні (конституційні) права і свободи: поняття, ознаки, види.
3. Поняття, ознаки та класифікація основних обов’язків громадян
України.
4. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України.
5. Поняття та ознаки громадянства.
6. Принципи громадянства України. Категорії осіб, що належать до
громадянства України.
7. Набуття і припинення громадянства України.
8. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства
України, їх компетенція. Процедури з питань громадянства України.
Методичні вказівки
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Дане семінарське заняття присвячене одній з ключових тем
конституційного права, оскільки сучасний конституціоналізм виходить з
постулату про найвищу соціальну цінність людини.
Розкриваючи перше питання плану, слід сформулювати визначення
основ правового статусу особи, навести перелік усіх елементів, розкрити їх
зміст. Необхідно розмежувати поняття «загальний», «спеціальний» та
«індивідуальний» правовий статус, а також основи правового статусу в
широкому та вузькому сенсі слова. Варто акцентувати увагу на відмінностях
між правами і свободами, правами людини і правами громадянина. Слід також
мати на увазі, що основи правового статусу особи є історично змінюваною
категорією, що наповнюється дедалі глибшим змістом і найбільш
концентровано відображає прогрес суспільства і держави. Необхідно навести
перелік загальних і спеціальних принципів правового статусу особи, розкрити
зміст кожного з них. Особливу увагу слід звернути на ті принципи, що
становлять засади конституційного ладу України, насамперед, принципи
найвищої соціальної цінності людини, верховенства права, рівноправності,
визнання міжнародно-правових стандартів.
Друге питання плану вимагає формулювання визначення основних
(конституційних) прав і свобод, системного викладення їх сутнісних ознак та
класифікації за різними критеріями. Окремо слід спинитися на кожній з груп
основних прав, розкрити їх зміст та спосіб конституційного закріплення.
Аналогічно слід підходити й до викладення питання про основні обов’язки
громадян України. Особливу увагу слід звернути на те, що на відміну від
відкритого переліку основних прав, перелік основних обов’язків є вичерпним і
розширювальному тлумаченню не підлягає.
Звертаючись до гарантій реалізації основних прав і свобод, слід
сформулювати їх визначення, відмежувати їх від інших елементів правового
статусу особи. Необхідно навести класифікацію гарантій реалізації основних
прав і свобод.
Розкриваючи п’яте питання, слід сформулювати визначення
громадянства, розкрити його сутність та ознаки. При цьому слід мати на увазі,
що теоретичні визначення дещо відрізняються від легального (законодавчого).
Шосте питання необхідно розпочати з вказівки на те, що сутність
громадянства найбільш концентровано виявляється в його принципах, серед
яких розрізняють загальні (загальноправові) та спеціальні. Слід навести
перелік принципів громадянства України і розкрити їх зміст, ілюструючи
свою відповідь посиланнями на чинний Закон України «Про громадянство
України» 2001 р. Наводячи перелік категорій осіб, які є громадянами України,
варто визначити, з якою метою Законом передбачені ці категорії, до якої
категорії належите Ви і чому.
Сьоме питання плану передбачає надання визначення поняття набуття
громадянства України. Необхідно розкрити зміст кожної з підстав набуття
громадянства України, що передбачені ст. 6 Закону України «Про
громадянство України». Потрібно навести перелік вимог, що ставляться до
осіб, які виявили бажання бути прийнятими до громадянства України, а також
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назвати категорії осіб, які не можуть бути прийняті до громадянства України
за жодних підстав. Особливу увагу слід приділити проблемам визначення
громадянства дітей. Слід вказати які підстави набуття громадянства існують в
інших країнах.
Відповідаючи на сьоме питання плану, слід сформулювати визначення
припинення громадянства, навести перелік підстав припинення громадянства
України за чинним законодавством. Особливу увагу слід приділити підставам
для втрати громадянства України та з’ясуванню моменту, з якого
припиняється громадянство України. Доречним є аналіз підстав припинення
громадянства у сучасних країнах.
Обґрунтована відповідь на останнє питання плану потребує звернення
не тільки до Закону України «Про громадянство України», а й інших
нормативно-правових актів. Зверніть увагу на те, які документи, до яких
органів і у які строки мають бути подані для вирішення тих чи інших питань,
пов’язаних з громадянством України.
Питання цільових виступів:
1. Принцип єдиного громадянства: сутність та проблеми реалізації.
2. Принцип «права крові».
3. Принцип «права ґрунту».
Теми рефератів:
1. Спрощений порядок набуття громадянства України.
2. Прийняття до громадянства України.
4. Втрата громадянства України.
5. Комісія при Президентові України з питань громадянства: порядок
утворення, склад, повноваження.
6. Процедури з питань громадянства.
Література:
Базова: 1, 12, 15, 18, 31, 33, 40, 44, 50, 52-57, 59, 63
Допоміжна: 12, 21-23, 25, 26, 35, 38.
Тема № 6: Основи конституційно-правового статусу національних
меншин у сучасних державах
Семінарське заняття № 3: Основи конституційно-правового статусу
національних меншин у сучасних державах
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення про основи
правового статусу національних меншин в різних країнах.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Нація, народ, населення в конституційному праві.
2. Конституційно-правовий статус титульної нації та національних
меншин.
3. Права національних меншин та гарантії їх реалізації.
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4. Статус мов в Україні. Українська мова як державна мова в Україні.
Методичні вказівки
Перше питання плану передбачає розкриття понять нація, народ та
населення в конституційному праві та їх співвідношення. Україна є
багатонаціональною державою; на її території проживають громадяни понад
130 національностей, народностей та етнічних спільнот, які разом з
українцями становлять єдиний Український народ.
При відповіді на друге питання необхідно дати визначення титульної
нації та національних меншин, а також критерії, за якими визначається
належність до певної етнонаціональної групи. Громадяни України, які є
українцями за національністю, складають Українську націю, яка в нашій
державі є титульною (тобто такою, що дала назву державі). Групи громадян
України, які не є українцями за національністю і виявляють почуття
національного самоусвідомлення та спільності між собою, становлять
національні меншини.
Слід мати на увазі, що національність особи визначається не
національністю батьків, громадянством чи територією, на якій вона
народилася,
а
виключно
національною
самосвідомістю,
тобто
самоідентифікацією особи з певною національною спільнотою та її
культурою. Новонароджені діти національності не мають, національність
отримується в результаті соціалізації, «входження» у певну культуру.
Головною ознакою національності є мова, оскільки саме через неї людина
опановує культурне надбання відповідної національності (літературу,
мистецтво, традиції тощо).
Висвітлення третього питання плану передбачає розкриття змісту прав і
свобод національних меншин. При цьому слід відзначити, які права і свободи
визнаються за представниками національних меншин поряд з іншими
громадянами певної держави, а які мають виключний характер. Необхідно
також з’ясувати, які спеціальні права національних меншин співвідносяться з
конституційним принципом рівноправності.
Четверте питання передбачає вивчення чинного законодавства України
про мови, зокрема, Закону України «Про засади державної мовної політики»
2012
р.,
який
прийнято
відповідно
до
положень Конституції
України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» тощо, враховуючи,
що вільне використання мов у приватному і суспільному житті відповідно до
принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних
Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про
захист прав і основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної
людини. необхідно дати визначення «державна мова», розкрити зміст
принципів державної мовної політики, визначити порядок застосування
державної мови в Україні та особливості використання мов національних
меншин.
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Питання цільових виступів:
1. Поняття національних меншин та ознаки.
2. Права національних меншин.
Теми рефератів:
1. Міжнародно-правові стандарти щодо прав національних меншин.
2. Механізм реалізації прав національностей в Україні.
3. Конституційне закріплення статусу національних меншин
зарубіжних країнах.

у

Література:
Базова: 1, 23, 30, 52-57, 63.
Допоміжна: 4, 15, 21.
Тема № 7: Форми безпосередньої демократії
Семінарське заняття № 4: Форми безпосередньої демократії
Навчальна мета заняття: формування цілісного уявлення про соціальну
роль референдуму та виборів.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Об’єктивне і суб’єктивне виборче право зарубіжних країн.
2. Виборчі системи в зарубіжних країнах.
3. Виборчий процес та його основні стадії.
4. Референдне право зарубіжних країн.
Методичні вказівки
Приступаючи до висвітлення даної теми, насамперед слід визначити
поняття форм безпосередньої демократії. При цьому варто відзначити видове
розмаїття таких форм та різний ступінь їх використання в тих чи інших
країнах. Слід мати на увазі, що попри весь демократизм означених форм, їх не
можна використовувати зайве часто, оскільки кожна з них передбачає
необхідність громадян відволікатися від своїх повсякденних справ (трудових,
побутових тощо).
Відповідь на перше питання повинна включати визначення
об’єктивного і суб’єктивного виборчого права та з’ясування взаємозв’язку між
ними. Необхідно сформулювати поняття активного і пасивного виборчого
права, визначити видове розмаїття та цільове призначення виборчих цензів, а
також вказати, чому вимоги до носіїв пасивного виборчого права зазвичай
вищі від тих, що ставляться до носіїв активного виборчого права. Спираючись
на Конституцію України та чинне законодавство розкрити зміст принципів
виборчого права в Україні.
Друге питання плану передбачає з’ясування поняття «виборча система»
у широкому і вузькому сенсі. Необхідно вказати, які саме відносини, суб’єкти
та суспільні інститути складають виборчу систему у широкому сенсі слова.
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Розкриваючи поняття виборчої системи у вузькому сенсі слова, необхідно
акцентувати увагу на її правовій природі та видовому розмаїтті. Слід розкрити
сутність основних виборчих систем і навести позитивні та негативні сторони
кожної з них. Варто мати на увазі, що розмаїття виборчих систем є свідченням
пошуку дедалі більш ефективних і демократичних способів відтворення волі
народу у складі представницьких органів. Доречно з’ясувати, які виборчі
системи і на яких виборах використовуються в нашій державі.
При відповіді на третє питання плану слід показати, що вибори не
зводяться до голосування на виборчій дільниці, а являють собою тривалий
процес, що складається з багатьох етапів і в якому бере участь чимало різних
суб’єктів – від кандидатів на виборні посади до членів виборчих органів та
офіційних спостерігачів. Необхідно розкрити зміст основних стадій виборчого
процесу та роль тих чи інших суб’єктів на кожній з них. Слід акцентувати
увагу на тому, які саме органи здійснюють підготовку та проведення виборів,
а також за чий рахунок здійснюється фінансування виборчої кампанії.
Останнє, четверте питання плану передбачає висвітлення сутності й
змісту референдуму, практики його використання у різних країнах. На основі
Закону України «Про всеукраїнський референдум» 2012 р. мають бути
розкриті предмет референдуму, основні стадії референдарного процесу, а
також порядок його підготовки та проведення.
Питання цільових виступів:
1. Поняття та функції виборів.
2. Класифікація референдумів.
3. Стадії виборчого процесу.
4. Суб’єкти виборчого процесу.
5. «Загороджувальний пункт» та його оцінка.
Теми рефератів:
1. Виборчі органи зарубіжних країн, їх система, порядок формування та
повноваження
2. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в
Україні.
3. Виборчі системи зарубіжних країн.
4. Принципи виборчого права.
5. Сутність мажоритарної виборчої системи та її різновиди.
6. Пропорційна виборча система (поняття, способи розподілу
депутатських місць усередині партійного списку).
7. Поєднання мажоритарної та пропорційної системи в деяких країнах.
Література:
Базова: 1, 16, 28, 39.49, 52-57, 63.
Допоміжна: 33, 34.
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Тема № 8: Форма сучасних держав
Семінарське заняття № 5: Форма сучасних держав
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про сучасні
форми правління та політичного режиму, їх особливості на прикладі різних
країн.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Різноманітність форм сучасних зарубіжних країн та їх причини.
2. Поняття та види форми правління. Основні моделі республіканської
та монархічної форм правління в зарубіжних країнах.
3. Монархія, її ознаки та види.
4. Республіка: поняття, види.
5. Поняття політичного режиму і його види. Відображення політичного
режиму в конституційному (державному) праві.
6. Демократичний режим, його ознаки. Різновиди демократичного
державного режиму.
7. Авторитарний та тоталітарний політичні режими: ознаки та
різновиди.
8. Поняття державного (політико-територіального) устрою і його
значення для соціального управління.
9. Унітарна форма політико-територіального устрою та її різновиди.
10. Автономія та її різновиди.
11. Федерація та її різновиди. Сецесія.
12. Розподіл компетенції між федерацією та її суб’єктами. Система
органів влади суб’єктів федерації.
13. Україна як унітарна держава. Державний та адміністративнотериторіальний устрій України.
14. Принципи адміністративно-територіального устрою України.
Методичні вказівки
При відповіді на перше питання варто виходити з того, що форма
держави в найбільш загальному вигляді визначає, на яких принципах
побудована і як територіально організована державна влада. Форма держави
визначає структуру і принципи взаємовідносин основних органів держави
(парламенту, уряду, глави держави), розподіл держави на складові частини і
юридичний статус цих частин, а також методи діяльності держави і характер
прямих і зворотних зв'язків із громадськістю. Необхідно дати визначення
форми держави, пояснити причини її багатоманітності, дослідити
класифікацію форм держави в конституційному праві.
Друге питання плану передбачає загальну характеристику існуючих
видів форм правління. Розкривати питання необхідно на прикладі конкретних
держав. Слід визначити, яка форма правління існує в Україні.
При відповіді на друге питання необхідно дати поняття монархії як
форми правління, визначити види монархій, які існують у сучасному світі та
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проаналізувати їх ознаки. Доцільно порівняти між собою держави з
однаковими видами монархій.
Відповідь на четверте питання передбачає вивчення такої форми
правління, як республіка. Необхідно визначити види існуючих республік та
проаналізувати їх ознаки. Корисно також порівняти президентську республіку
з дуалістичною монархією, а парламентську республіку – із парламентською
монархією.
При вивченні п’ятого питання необхідно, насамперед, дати визначення
політичного режиму як одного з елементів форми держави, розглянути його
види та ознаки; розкрити фактори, що визначають встановлення політичного
режиму та його еволюцію, вплив політичного режиму на форму державного
устрою. Необхідно визначити, яким чином політичний режим знаходить своє
закріплення у конституціях сучасних країн.
Шосте і сьоме питання мають бути присвячені характеристиці
відповідних видів політичного режиму. Необхідно розглянути властивості та
ознаки кожного виду демократичного та недемократичного політичного
режиму.
При розгляді восьмого питання слід виходити з того, що наявність
власної території є невід’ємною ознакою державності. Державна територія –
це просторові межі здійснення державної влади, частина земної кулі в межах
державних кордонів, на яку поширюється суверенітет відповідної держави.
Територіальний устрій характеризує державну територію з точки зору її
поділу на складові частини, кожна з яких являє собою особливий
геополітичний і соціокультурний комплекс з власною економікою, ресурсною
базою, населенням, органами влади, населенням тощо. Державний устрій
розглядає державну територію як просторові межі владної діяльності тих чи
інших органів державної влади, як певну організацію державного апарату «по
вертикалі», ступінь його централізації чи децентралізації. Узагальненою
категорією, що охоплює обидва згадані поняття, є форма державного устрою
як елемент форми держави. Слід дати визначення державного (політикотериторіального) устрою, а також вказати фактори, що впливають на його
визначення.
Дев’яте питання плану передбачає розкриття сутності унітарної форми
держави та її різновидів. Слід охарактеризувати загальні ознаки унітарної
форми територіального устрою, наприклад, такі як єдина система
законодавства, єдина система органів державної влади, єдина судова система
та ін. Крім того, мають бути розглянуті види унітарних держав за ступенем
залежності місцевих органів від центральної влади, серед яких виділяють
централізовані, децентралізовані, відносно децентралізовані.
Відповідь на десяте питання плану слід розпочати з поняття автономії як
самостійної територіальної одиниці унітарної або федеративної держави. При
цьому слід мати на увазі, що наявність автономії не виключає унітаризму.
Необхідно з’ясувати, які існують види автономій та розкрити їх зміст.
Одинадцяте та дванадцяте питання слід приділити розкриттю
федеративної форми територіального устрою, аналізу її ознак та видів. Крім
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того, слід врахувати, що в конституційному праві існує декілька основних
моделей конституційно-правового розподілу компетенції між федерацією та
суб’єктами федерації (виключної федеральної компетенції, виключної
компетенції суб’єктів федерації, конкуруючої та залишкової компетенції).
Тринадцяте та чотирнадцяте питання плану слід присвятити
територіальному устрою нашої держави. Необхідно, насамперед,
охарактеризувати ознаки України як унітарної держави; визначити поняття та
дослідити систему адміністративно-територіального устрою України. На
основі ст. 132 Конституції України необхідно проаналізувати засади
територіального устрою України. Крім того, мають бути з’ясовані особливості
конституційно-правового статусу міст Києва і Севастополя у складі України.
Особлива увага має бути приділена питанню щодо з’ясування статусу
Автономної Республіки Крим, виходячи з того, що на сьогоднішній день
Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією України.
Питання цільових виступів:
1. Демократичний режим і його ознаки.
2. Різновиди демократичного державного режиму.
3.Форма держави як інститут державного (конституційного) права
зарубіжних кран.
4. Форми правління у зарубіжних країнах.
5. Адміністративно-територіальний поділ унітарних держав.
6. Автономії: поняття, види.
Теми рефератів:
1. Авторитарний та тоталітарний політичні режими: ознаки та
різновиди.
2. Демократичний політичний режим: поняття, види.
3. Сучасні абсолютні монархії на шляху до модернізації.
Література:
Базова: 1, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 1, 15.
Тема № 9. Система органів державної влади у сучасних країнах.
Семінарське заняття № 6: Система органів державної влади у сучасних
країнах.
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про роль уряду як
одного з вищих органів влади держави.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття та ознаки органів державної влади.
2. Види органів державної влади.
3. Законодавчі, виконавчі та судові органи.
4. Державні органи, що не належать до системи поділу влади.
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5. Принципи організації та діяльності органів державної влади у
зарубіжних країнах.
6. Конституційне закріплення повноважень вищих органів державної
влади.
7. Уряд як вищий орган в системі органів виконавчої влади, його
взаємовідносини з главою держави і парламентом за різних форм правління.
8. Порядок формування уряду. Структура уряду.
9. Функції та компетенція уряду.
10. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
Методичні вказівки
Розкриття теми варто зв’язати з формою правління, оскільки від неї
залежить і порядок формування уряду, і його правовий статус. Необхідно
пам'ятати, що уряд і керований ним апарат керування – найважливіша
складова частина і центральна ланка всього державного механізму.
При відповіді на перше питання необхідно розкрити соціальне
призначення та політико-правову роль органів державної влади, а також їх
взаємовідносини з главою держави і парламентом за різних форм правління.
Слід розглянути види урядів залежно від партійного складу.
Відповідь на сьоме питання передбачає характеристику способів
формування уряду, які напряму залежать від форми правління. Варто
проаналізувати парламентський та позапарламентський спосіб формування
уряду. Крім того, необхідно визначити перелік міністерських посад, які
обов'язково входять до складу уряду, та охарактеризувати їх.
При відповіді на восьме питання слід виходити з того, що повноваження
уряду як вищого органу виконавчої влади достатньо широкі. Вони охоплюють
найважливіші питання державного життя, що традиційно відносяться до
повноважень виконавчої влади. Повний об’єм повноважень уряду визначити
досить складно, оскільки в більшості конституцій різних держав компетенція
уряду закріплюється досить узагальнено. Доцільно розкрити функції та
компетенцію уряду, а також повноваження глави уряду.
Останнє питання теми доцільно розпочати із загальної характеристики
правового статусу Кабінету Міністрів України як Уряду, акцентувавши увагу
на його значенні для функціонування державного механізму. Варто також
зазначити характер взаємовідносин Кабінету Міністрів України з іншими
вищими органами державної влади, а також органами виконавчої влади
нижчого рівня. Необхідно розкрити поняття «парламентська відповідальність
уряду», висвітлити підстави та порядок дострокового припинення
повноважень Кабінету Міністрів України.
Слід послідовно розкрити порядок формування Кабінету Міністрів
України, акцентувавши увагу на ролі Президента України та парламенту в
цьому процесі. Необхідно також висвітлити структуру Уряду, розкрити
розподіл повноважень між членами цього колегіального органу. Доцільно
звернути увагу на політико-правове значення Програми діяльності уряду.
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При висвітленні функцій та повноважень Кабінету Міністрів України
слід виходити з того, що Уряд є колегіальним органом загальної компетенції.
Необхідно класифікувати функції та повноваження Уряду, спираючись при
цьому на чинний Закон України «Про Кабінет Міністрів України» та галузеве
законодавство. Окремо слід розкрити повноваження Уряду в його стосунках із
центральними та місцевими органами виконавчої влади.
Питання цільових виступів:
1. Урядовий апарат.
2. Соціальне призначення і політико-правова роль уряду.
Теми рефератів:
1. Розподіл повноважень між членами уряду.
2. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними та
місцевими органами виконавчої влади.
3. Порядок роботи Кабінету Міністрів України.
4. Акти Кабінету Міністрів України.
5. Парламентська відповідальність уряду.
Література:
Базова: 1, 25, 41, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 13,32.
Тема № 10: Конституційно-правовий статус глави держави
Семінарське заняття № 7: Конституційно-правовий статус глави держави
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про статус
глави держави у різних країнах.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Соціальне призначення та політична роль глави держави в системі
вищих органів держави.
2. Президент, монарх, колегіальний глава держави. Порядок заміщення
посади глави держави.
3. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень глави
держави в зарубіжних країнах.
4. Функції та компетенція глави держави.
5. Конституційно-правовий статус Президента України.
Методичні вказівки
При відповіді на перше питання необхідно з’ясувати поняття та види
глави держави, а також місце глави держави в системі вищих органів
державної влади.
Друге питання теми передбачає з’ясування особливостей правового
статусу монарха та президента як глави держави. Аналізуючи способи
заміщення посади глави держави у різних країнах слід мати на увазі, що вони
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є різними для монарха та президента. При цьому варто пам’ятати, що монарх
як глава держави, отримує свою владу відповідно до існуючої системи
престолонаслідування, які необхідно охарактеризувати. У той же час, посада
президента є виборною, а тому необхідно розглянути існуючі способи та
умови обрання президента. Крім того, необхідно
При відповіді на третє питання необхідно визначити існуючі у сучасних
країнах підстави та процедуру дострокового припинення повноважень глави
держави. Слід пам’ятати, що у країнах англосаксонської правової системи
особлива процедура притягнення до відповідальності глави держави (або
інших вищих посадових осіб) одержала найменування «імпічмент».
Четверте питання теми присвячене характеристиці функцій та
повноважень глави держави. При цьому необхідно оцінити значимість
інституту «вето», а також чітко визначити його види: абсолютне
(резолютивне),
відкладене
(відносне),
вибіркове,
конструктивне,
«кишенькове». Слід також пам’ятати, що обсяг повноважень глави держави
напряму залежить від форми правління.
Відповідь на останнє, п’яте питання, передбачає формування цілісного
уявлення про роль і місце Президента України в державному механізмі
Української держави. На основі Конституції та Законів України необхідно
розкрити: порядок обрання та набуття повноважень Президентом України;
визначити прерогативні, предметні та інструментальні функції Президента
України, а також похідні від них повноваження; підстави та порядок
дострокового припинення повноважень глави держави (особливу увагу слід
приділити підставам та порядку усунення Президента України з посади в
порядку імпічменту); гарантії діяльності глави держави; систему допоміжних
органів при Президентові України.
Питання цільових виступів:
1. Функції глави держави.
2. Колегіальний глава держави.
3. Процедура імпічменту в зарубіжних країнах.
Теми рефератів:
1. Компетенція Президента Польщі у сфері законодавства.
2. Комісія при Президентові України з питань громадянства: порядок
утворення, склад, повноваження.
3. Правовий статус монарха у Великій Британії.
4. Правовий статус монарха в Саудівські Аравії.
5. Конституційно-правовий статус Президента України.
Література:
Базова: 1, 14, 39, 46, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 5.
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Тема № 11: Парламент і парламентаризм у сучасних державах
Семінарське заняття № 8: Парламент і парламентаризм у сучасних
державах
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про
парламент та парламентаризм у сучасних державах.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Поняття парламенту і парламентаризму. Соціальне призначення і
політична роль парламенту.
2. Порядок формування парламенту та його структура. Правовий статус
керівництва парламенту та його органів.
3. Функції та компетенція парламенту.
4. Парламентські процедури. Законодавчий процес та його основні
стадії.
5. Форми парламентського контролю за діяльністю уряду.
6. Правове становище парламентарів.
Методичні вказівки
Вивчаючи перше питання теми, необхідно чітко усвідомити значення
понять «парламент» і «парламентаризм», адже це поняття взаємозалежні і
взаємообумовлені, але аж ніяк не рівнозначні. Крім того, має бути визначено,
яку роль парламент відіграє у суспільстві.
Готуючись до другого питання студенту необхідно з’ясувати структуру
та порядок формування парламентів. Окрема увага має бути приділена
порядку формування та структурі Верховної Ради України. Також необхідно
визначити роль спікера, комітетів палат, партійних фракцій, лобістів,
омбудсмена та інших органів у діяльності парламенту.
При відповіді на третє питання слід розглянути основні повноваження
парламенту. Крім того, необхідно розкрити прерогативні, предметні та
інструментальні функції Верховної Ради України, а також похідні від них
повноваження. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції України,
але й до галузевого законодавства.
При освітленні питання про законодавчу процедуру важливо виявити
суб'єктів законодавчої ініціативи, визначити роль у законодавчій діяльності як
палат парламенту, так і глави держави, і уряду. Зверніть увагу на спільні та
відмінні риси законодавчої процедури різних країн. Особливу увагу слід
звернути на законодавчу процедуру в Україні. Для цього необхідно
ознайомитися з положеннями Основного Закону, а також Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України».
Розкриваючи п’яте питання плану слід надати характеристику формам
парламентського контролю за діяльністю уряду (питання, запити, висловлення
недовіри (резолюція осуду) або відмову в довірі уряду), інтерпеляція тощо).
Ключовими елементами правового становища парламентарія, що
розглядається в останньому, шостому питанні, є його права й обов’язки,
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насамперед в стінах парламенту, а також за його межами. Окремо варто
приділити увагу гарантіям діяльності депутатів, передусім депутатському
імунітету й індемнітету. Особливості притягнення депутата до юридичної
відповідальності за скоєння правопорушень визначаються змістом й обсягом
депутатської недоторканності.
Питання цільових виступів:
1. Парламентські процедури.
2. Омбудсмен.
Теми рефератів:
1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади. Порядок
формування Верховної Ради України та її структура.
3. Законодавчий процес в Україні та його основні стадії.
4. Конституційно-правовий статус народного депутата України.
Література:
Базова: 1, 8, 10, 13, 26, 34, 39, 49, 52-57, 62, 63.
Допоміжна: 4, 6, 16, 17, 29, 31, 37.
Тема № 12. Уряд у сучасних державах.
Семінарське заняття № 9: Уряд у сучасних державах.
Навчальна мета заняття: формування загального уявлення про уряд у
сучасних державах.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Уряд як вищий орган в системі органів виконавчої влади.
2. Соціальне призначення та політико-правова роль уряду.
3. Порядок формування уряду та його взаємовідносини з главою
держави і парламентом за різних форм правління.
4. Однопартійний і коаліційний уряд.
5. Функції та компетенція уряду.
6. Порядок роботи уряду.
7. Відповідальність уряду.
При розкритті першого питання, варто пам'ятати, що уряд в системі
органів виконавчої влади займає центральне місце. Варто дати визначення
уряду, охарактеризувати основні напрямки діяльності виконавчої влади:
розробка стратегії і планів економічного і соціального розвитку країни.
Друге питання плану передбачає розкриття ролі уряду в політикоправовому житті держави.
Третє питання плану передбачає розкриття порядку формування уряду
та його взаємовідносини з главою держави і парламентом за різних форм
правління. У цьому питанні доречно звернути увагу що у вирішення питання
про формування уряду зумовлене насамперед не юридичними чинниками, а
реальною розстановкою політичних сил та їх представництвом у парламенті.
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Четверте питання передбачає що за політичним складом уряд може бути
однопартійним, коаліційним і безпартійним. Однопартійним уряд буває тоді,
коли одна з політичних партій отримала в результаті виборів абсолютну
більшість місць у парламенті чи його нижній палаті й може сформувати
уряд. Коаліційним уряд буває за умови, коли жодній із партій у результаті
виборів не вдалося отримати в парламенті чи його нижній палаті абсолютної
більшості місць, і формування уряду є результатом згоди між партіями про
спільну урядову програму.
П’яте питання передбачає що Кабінет Міністрів України є органом
загальної компетенції, тому його об’єктні функції є численними і
різноманітними. Серед них можна відзначити політичну, економічну,
бюджетну, гуманітарну, екологічну, забезпечення прав і свобод людини і
громадянина, адміністративно-організаційну, забезпечення державного
суверенітету і національної безпеки.
Шосте питання плану передбачає що доречно звернути увагу на те що
засідання Кабінету Міністрів скликає Прем’єр-міністр, Засідання Кабінету
Міністрів проводяться що середи і розпочинаються о 10 годині, Прем’єрміністр може прийняти рішення про скликання позачергового засідання
Кабінету Міністрів.
Сьоме питання плану передбачає що елементом механізму
відповідальності влади держави є відповідальність уряду перед парламентом
(парламентська відповідальність уряду): фракції парламенту беруть
безпосередню участь у формуванні уряду та несуть відповідальність за
ефективність здійснення урядової політики перед виборцями.
Питання цільових виступів:
1. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади України.
2. Порядок формування Кабінету Міністрів України.
3. Політична відповідальність уряду.
Теми рефератів:
1. Порядок формування уряду в різних країнах.
2. Компетенція і функції уряду в сучасних країнах.
Література:
Базова: 1, 37, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 36, 50.
Тема № 14: Конституційно-правові основи судової влади
Семінарське заняття № 10: Конституційно-правові основи судової влади
Навчальна мета заняття: формування у студентів цілісного уявлення про
роль судової влади у розбудові правової держави.
Кількість годин – 4 год.
Навчальні питання:
1. Поняття судової влади і правосуддя.
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2. Засади організації судової влади в зарубіжних країнах. Універсальна
юрисдикція судів. Конституційні принципи судочинства.
3. Органи судової влади. Порядок утворення судів.
4. Конституційно-правовий статус суддів у зарубіжних країнах.
5. Засади організації судової влади в Україні. Засади здійснення
правосуддя в Україні.
6. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.
Методичні вказівки
При розкритті першого питання, варто пам'ятати, що судову владу часто
називають «третьою владою», оскільки в конституційних текстах і доктрині
при перерахуванні гілок влади, що складають систему поділу влади, вона
звичайно випливає за законодавчою і виконавчою. Проте, це жодною мірою
не зменшує ні її значимості, ні самостійності стосовно інших гілок влади.
Варто дати визначення судової влади і правосуддя, охарактеризувати три
основних напрямки діяльності судової влади: охорона прав і законних
інтересів громадян; охорона правопорядку від злочинних і інших
правопорушень; контроль за тим, щоб діяльність державних органів не
виходила за правові рамки.
Друге питання плану передбачає розкриття засад організації судової
влади в зарубіжних країнах. Необхідно розкрити поняття універсальної
юрисдикції судів. Конституційні принципи судочинства в зарубіжний країнах
слід розкривати, спираючись на конституції різних держав.
Третє питання плану передбачає розкриття порядку формуванні судів. У
цьому питанні доречно звернути увагу до відання якого органу публічної
влади віднесено повноваження щодо формування судів та призначення суддів.
Четверте питання передбачає розкриття конституційно-правового
статусу суддів в зарубіжних країнах. Особливу увагу слід звернути на гарантії
діяльності суддів.
Конституційно-правові основи судової влади в Україні слід розкривати
на підставі Конституції України, а також Закону України «Про судоустрій та
статус суддів» 2016 р.
Питання цільових виступів:
1. Універсальна юрисдикція судів.
2. Кваліфікаційні комісії суддів.
3. «Гілки судової» влади.
Теми рефератів:
3. Судочинство в Україні.
4. Конституційні принципи судочинства.
5. Участь професійних суддів, народних засідателів та присяжних у
здійсненні правосуддя.
6. Судоустрій в Україні.
7. Конституційно-правовий статус суддів у зарубіжних країнах.
8. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції в Україні.
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9. З’їзд суддів України.
Література:
Базова: 1, 37, 49, 52-57, 63.
Допоміжна: 36, 50.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.,
затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 р. № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня
1999 р. № 586-XIV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
5. Закон України «Про Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 р. № 1524-ІІІ (із змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
6. Закон України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим»
від 16 червня 2011 р. № 3530-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17
7. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
8. Закон України «Про статус народного депутата України» від
17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
9. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15
січня 1999 р. № 401-ХІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14
10. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр
11. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17
березня 2011 р. № 3166-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/3166-17
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12. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. № 3671-VІ [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
13. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17
листопада 2011 р. № 4061-VІ [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
14. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999
р. № 474-XIV (В ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV) [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1630-15
15. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
16. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада
2012
№ 5475-VI
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/5475-17
17. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22 березня 2012 №
4572-VI
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4572-17
18. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. №
2235-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2235-14
19. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. №
3855-XII
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3855-12
20. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII (зі змін.) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
21. Закон України «Про доступ до публічної інформації» в ред. від 1
травня 2015 р. підстава 319-19 [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
22. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
23. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня
2012 р. № 5029-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5029-17
24. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (В
ред. Закону від 13 січня 2011 р. № 2938-VI) [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2657-12
25. Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 27 лютого
2014 р. № 794-VII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18
26. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня
1995 р. № 116/95-ВР (В ред. Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV)
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
116/95-вр
27. Закон України „Про Конституційний Суд України” від 13 липня
2017 р.
№ 2136-VIII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
28. Закон України «Про місцеві вибори» 14 липня 2015 року № 595-VIII
(із
змін.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-19
29. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від
1 грудня 1998 р. № 281-ХІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14
30. Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня
1992 р. № 2494-ХІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2494-12
31. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року
№ 580-VIII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
32. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
№ 2365-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2365-14
33. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VІ (із змін.) [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
34. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10
лютого 2010 р. № 1861-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1861-17
35. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23
квітня 1991 р. № 987-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
36. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня
2002 р. № 93-ІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/93-15
37. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 р.
№-1402-VIII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
38. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993
р. № 3759-ХІІ (В ред. Закону від 12 січня 2006 р. № 3317-IV) [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
39. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня
2004 р. № 1932-VІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/page2
40. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
(зі
змін.
та
доп.)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

24

41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змін.)
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/9502007
42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що
не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611 [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
43. Регламент Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_067/page
44. Роз’яснення Міністерства Юстиції України від 03.05.2012 «Про
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45. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р. № 442 (із змін.)
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4422014
46. Указ Президента України «Про Положення про порядок підготовки
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