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Рецензія на підручник 
В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка 

«Конституційне право України»

На сьогодні Україна продовжує
утверджуватись як демократична, со-
ціальна, правова держава, змістом
існування якої є людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, як держава,
яка визнає та гарантує місцеве само-
врядування, дбає про розвиток гро-
мадянського суспільства та всіх його
інститутів. Зазначені соціальні цілі та
цінності Української держави закріп-
лено в чинній Конституції України, є
установчими і не піддаються ревізії,
незалежно від особливостей перебігу
модерних конституційних процесів.
При цьому саме Основний Закон
виступає надійною гарантією забез-
печення визначених цілей і цінностей
національного державотворення та
правотворення.

28 червня 2011 р. виповнюється 
15 років від дня прийняття Конституції

України. У переддень цієї важливої
події у світ вийшов новий і, на наше
переконання, своєчасний підручник із
конституційного права України за
авторством доктора юридичних наук,
професора, академіка АПрНУ, члена-
кореспондента НАНУ, заслуженого
діяча науки і техніки В. Ф. Погорілка
(1938–2006 рр.) і доктора юридичних
наук, професора, заслуженого юриста
України В. Л. Федоренка1.

У переробленому та доопрацьова-
ному підручнику, перше видання якого
було удостоєно Премії імені Ярослава
Мудрого 2007 р., висвітлюються
основні положення навчальної дисцип-
ліни «Конституційне право України»,
зокрема питання теорії конституціо-
налізму та конституційного права,
теорії та історії Конституції України,
основ конституційного ладу, кон-
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ституційно-правового статусу людини
і громадянина, конституційних форм
безпосереднього народовладдя, насам-
перед виборів і референдумів, кон-
ституційних основ організації та здійс-
нення державної влади і місцевого
самоврядування, адміністративно-те-
риторіального устрою України та ін.

Рецензоване 3-тє видання підручни-
ка «Конституційне право України», на
відміну від 2-го, розширює коло питань,
які пропонуються до вивчення. Зокре-
ма, актуальними вбачаються нові під-
розділи, присвячені порядку звернення
громадян України до Європейського
суду з прав людини (8.9), правовому ста-
тусу Адміністрації Президента України,
консультативних, дорадчих та інших
органів і служб (11.7), конституційно-
правовому статусу суддів (14.5) та ін.

У підручнику враховано новели кон-
ституційного законодавства, зумовле-

ні Рішенням Конституційного Суду
України від 30 вересня 2010 р.
№ 20-рп щодо визнання неконститу-
ційним Закону України № 2222-IV та
відновлення чинності Конституції Ук-
раїни в редакції від 28 червня 1996 р.,
а також особливості національного кон-
ституційного процесу в 2010–2011 ро-
ках. Окремо слід відзначити, що в
підручнику враховано нові положення
чинного законодавства, обумовлені
здійсненням в Україні судової, адміні-
стративної та інших правових реформ.

Підручник В. Ф. Погорілка та 
В. Л. Федоренка «Конституційне пра-
во України» (2011) рекомендується
для студентів і магістрів вищих юри-
дичних і неюридичних навчальних за-
кладів, науковців і викладачів у галузі
конституційного права, всіх, хто ціка-
виться проблемами конституційного
права та Конституції України.
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