
Праці вченого з фонду бібліотеки.

Тодыка  Ю.  Н.  Руководство  районного  Совета  деятельностью  сельских  Советов  депутатов
трудящихся :  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук  :  12.00.02.  Москва,  1972. 23  с.  URL:
Ulhttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=70332

Монографії, коментарі, висновки.

Тодыка  Ю.  Н. Руководство  районных  Советов  нижестоящими  Советами  депутатов
трудящихся: монография. Кишинев: Штиинца, 1977. 124 с.

В монографии рассматриваются правовые основы, цели и задачи руководства в системе
местных  Советов,  формы  и  методы  его  осуществления,  главные  направления  воздействия
вышестоящих  Советов  на  работу  нижестоящих  органов  власти.  В  ней  показывается  роль
деятельности  исполкомов  вышестоящих  Советов,  оказании  им  помощи,  развитии  их
инициативы и активности. 

Тодыка  Ю.  Н. Полномочные  органы народной  власти (статус  Советов  и  руководство
экономикой). Кишинев : Штиинца, 1982. 190 с.

В книге рассматриваются… демократические основы формирования органов народной
власти,  роль  нового  конституционного  и  текущего  законодательства  в  дальнейшем
совершенствовании работы Советов...

Тодыка  Ю.  Н. Местные  Советы  и  трудовые  коллективы  (Взаимодействие  местных
органов  власти  и  коллективов  трудящихся  в  экономической  сфере). Кишинев  :
Штиинца, 1983.136 с.

В книге в научно-популярном аспекте рассматриваются характер, содержание, формы и
методы взаимодействия местных Советов и их органов с коллективами трудящихся в области
хозяйственного строительства…..

Тодыка Ю. Н. Законодательство о Советах в действии (местные Советы и экономика).
Кишинев : Штиинца, 1984. 134 с.

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=70332


Тодыка Ю. Н. Местные Советы и агропромышленная интеграция. Кишинев : Штиинца,
1985.181 с.

Тодыка Ю. Н. Агропромышленному комплексу  - внимание Советов. Кишинев : Штиинца,
1987. 206 с.

Тодыка  Ю.  Н. Местные  Советы  в  условиях  нтенсификации  сельскохозяйственного
производства. Кишинев : Штиинца, 1988. 280 с.

Тодыка  Ю.  Н. Совершенствование  деятельности  Советов  народных  депутатов
(организационно-правовые аспекты): монография. Кишинев: Штиинца, 1990. 236 с. 

Тодыка  Ю.  Н.  Конституция  Украины  -  основа  стабильности
конституционного строя и реформирования общества: монография.
Симферополь : Таврия, 1997. 312 с.

В монографии в соответствии с курсом конституционного права в
юридических  вузах  рассматриваются  основные  проблемные  вопросы:
теория,  сущность,  свойства,  функции  и  принципы  Конституции,
особенности  процесса  разработки  и  принятия  Конституции  Украины
1996 г. и развития конституционного процесса на современном этап.

Тодыка  Ю.  Н.,  Ришняк  Н.  А.  Правовой  статус  иностранцев  и
беженцев  в  Украине. Харьков  :  Нац.  юрид.  акад.  Украины  им.
Ярослава Мудрого, 1997. 84 с. 

Анализируется понятие «иностранец», основы правового
статуса иностранных граждан на территории Украины, основные их
правила, свободы и обязанности, порядок въезда иностранцев в Украину
и выезда с ее территории, ответственность иностранцев и ее
основания. Рассматривается понятие «беженец», их права, свободы и
обязанности, основания утраты и лишения правового статуса
беженца.



Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 1 / укл. Ю. М. 
Тодика та ін.. Харків: Факт, 1997. 296 с.

Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 2 / уклад. Ю. М. 
Тодика та ін.. Харків: Факт, 1997. 320 с.

Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 3 / уклад. Ю. М. 
Тодика та ін.. Харків: Факт, 1998. 312 с. 

Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 4 / уклад. Ю. М. 
Тодика та ін.. Харків: Факт, 1999. 288 с.

Збірники містять нормативно-правові акти — джерела конституційного права України,
що  регулюють  основоположні  суспільні  відносини  у  сферах   правового  статусу  Автономної
республіки  Крим,  взаємовідносини  інститутів  громадянського  суспільства  та  держави,
забезпечення  основних  прав  та  свобод  людини  і  громадянина,  вдосконалення  державно-
правового механізму тощо.

Тодыка Ю. Н., Яворский В. Д.  Выборы народных депутатов Украины: конституционно-
правовой аспект. Харьков: Факт, 1998. 176 с. 

URL:  https://  knigogid.ru/books/1817268-vybory-narodnyh-deputatov-ukrainy-konstitucionno-  
pravovoy-aspekt/toread

Анализируются  принципы  организации  и  проведения  выборов  народных  депутатов
Украины,  порядок  их  назначения,  образования  избирательных  округов,  рассматривается
формирование и компетенция участковых, окружных и Центральной избирательной комиссий,
составление  списков  избирателей,  выдвижение  и  регистрация  кандидатов  в  депутаты,

https://knigogid.ru/books/1817268-vybory-narodnyh-deputatov-ukrainy-konstitucionno-pravovoy-aspekt/toread
https://knigogid.ru/books/1817268-vybory-narodnyh-deputatov-ukrainy-konstitucionno-pravovoy-aspekt/toread


проведение  предвыборной  агитации,  финансирование  избирательной  кампании,  порядок
голосования, подсчета голосов и определения результатов выборов, повторного голосования,
повторных и внеочередных выборов. 

Тодыка  Ю.  Н.,  Яворский  В.  Д. Выборы  органов  местного  самоуправления:
конституционно-правовой аспект. Харьков : Факт, 1998. 160 с. 

Анализируются  принципы  организации  и  проведения  выборов  в  местные  органы
самоуправления,  порядок  назначения  выборов,  образования  избирательных  округов,
избирательных  участков,  территориальных  комиссий,  рассматривается  компетенция
территориальных,  окружных  и  участковых  избирательных  комиссий,  составление  списков
избирателей,  порядок  выдвижения  кандидатов,  проведения  предвыборной  агитации,
голосования,  установления  результатов  выборов,  повторного  голосования,  повторных
выборов.

Тодыка Ю. Н., Марцеляк О.В. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-
правовому механізмі забезпечення основних прав громадян: монографія. Харків: Лібра,
1998. 107 с.

В монографії аналізується поняття конституційно-правового механізму забезпечення 
прав і свобод громадян України, висвітлюються його основні елементи, розкриваються роль і 
місце Конституційного Суду і прокуратури в системі державних органів України, підстави, 
основні напрямки, форми і методи їх діяльності по забезпеченню основних прав і свобод 
громадян України на сучасному етапі. Розкривається роль Конституції у становленні України як 
суверенної і незалежної,правової, демократичної держави.

Тодыка  Ю.  Н., Яворский  В.  Д.  Президент  Украины:  конституционно-правовой  статус:
монография. Харьков : Факт, 1999. 256 с.

Аналізується  юридична  природа  глави  держави,  конституційно-правове  закріплення
статусу Президента України,  його функцій та повноважень в галузі  державного будівництва,
законодавчої  діяльності,  забезпечення  прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  стабільності
конституційного ладу, національної безпеки, в сфері міжнародних відносин. Розглядається роль
Президента  України  в  формуванні  органів  державної  влади,  питання  його  взаємодії  з
парламентом і урядом України. Аналізується порядок виборів Президента України.



Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография. Харьков
: Факт, 2000. 608 с.

В монографии анализируются понятие, сущность, виды, юридические свойства, функции,
форма  конституции,  непосредственное  действие  ее  норм,  особенности  языка  и  стиля,
проблемы  соблюдения  и  охраны  Конституции  Украины,  роль  в  этом  различных  звеньев
государственного механизма. Рассматриваются, особенности современного конституционного
процесса  в  Украине,  его  проблемы,  тенденции  развития,  роль  Конституции  в
совершенствовании правовой системы, осуществлении правовой реформы,  а также вопросы
толкования Конституции Украины.

Тодыка Ю. Н.  Основы конституционного строя Украины: монография. Харьков :  Факт,
2000. 176 с. 

У монографії аналізується поняття основ конституційного ладу України, розкриваються
його структурні  елементи, надається характеристика України як демократичної,  соціальної,
правової,  світської,  унітарної  держави,  аналізуються  демократичні  засади  основ
конституційного ладу, його економічні, політичні та духовні аспекти, розглядаються питання
розподілу  та  взаємодії  влад,  діяльність  державних  органів  щодо  забезпечення  стабільності
конституційного  ладу  та  його  основ.  Досліджуються  конституційні  основи  формування
громадянського суспільства.

Тодыка  Ю.  Н.  Конституционные  основы  формирования  правовой  культуры:
монография. Харьков : Райдер, 2001. 160 с.

В монографії  з  урахуванням  тенденцій  державно-правового  розвитку  України  як
суверенної  держави  в  конституційно-правовому  аспекті  аналізується  феномен  правової
культури,її  взаємозв`язок  з  правосвідомістю,  їх  вплив  на  становлення  конституційного  і
поточного законодавства, роль Конституції України в формуванні сучасної правової культури і її
розвитку,  фактори,  що  негативно  впливають  на  даний  процес.  Розглядаються  проблеми
становлення  правової  культури  юридичних  кадрів,  розвитку  юридичної  освіти,  питання
правового  виховання  в  світлі  задач  формування  демократичної  державності  українського
народу.

Тодыка  Ю.  Н. Толкование  Конституции  и  законов  Украины:  теория  и  практика:
монография . Харьков : Факт, 2001. 328 с.

В  монографии  с  учетом  современной  правовой  теории  интерпретационной
деятельности  даются  теория  и  практика  толкования  Конституции  и  законов  Украины
Конституционным  Судом,  иными  субъектами  права,  рассматриваются  виды,  принципы,
способы,  пределы,  стадии,  процедуры,  акты  толкования  Конституции  и  законов  органов
конституционной юрисдикции, иными субъектами; анализируются соотношение и взаимосвязь
официального  и  компетентного  неофициального,  в  том  числе  доктринального  толкования,
факторы,  влияющие  на  направленность  и  качество  интерпретационной  деятельности
Конституционного Суда и иных субъектов права.



Конституція України: наук.-практ. коментар /
В. Б. Авер`янов, Ю. В. Баулін, Ю. Н. Тодика та
ін. , редкол. В. Я. Тацій та ін.  ; Акад. прав. наук
України.  Киев :  Вид.  Дім "Ін Юре" ;  Харків  :
Право, 2003.808 с. 

Конституційно-правові  засади  становлення
української  державності:   /  за  ред.:  В.  Я.
Тація,  Ю.  М.  Тодики  ;  Акад.  прав.  наук
України,  Ін-т  держ.  будів.  та  місцев.
самовряд. АПН України. Харків: Право,  2003.
328 с.

У  монографії  з  урахуванням  сучасного  етапу  державотворення  в  Україні  аналізуються
актуальні  проблеми  становлення  українського  конституціоналізму,  розвитку  громадського
суспільства,  прав  людини  і  громадянина,  розв’язання  державно  -  правових  конфліктів,
конституційні  засади  і  тенденції  розвитку  соціальної  функції  держави,  роль  Верховної  Ради
України,  Президента  України,  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  в
становленні  української  державності,  фактори,  що  впливають  на  цей  процес.  Аналізуються
питання конституційно - правової реформи, положення проекту Закону України «Про внесення
змін до Конституції України».

Тодыка  Ю.  Н.  Толкование  Конституции  и  законов  Украины:  теория  и  практика:
монография. Харьков : Факт, 2003. 328 с.

Тодыка Ю. Н. , Тодыка О. Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
Украине. Киев : Вид. Дім "Ін Юре", 2004. 368 с. 

У монографії аналізується юридична природа та ознаки основних прав і свобод людини і
громадянина,  їх специфіка, покоління прав людини, становлення і  розвиток політико-правової
думки  щодо  прав  особи,  розкриваються  права  особи  в   аспекті  її  соціальної  свободи  та
відповідальності,  проблеми  формування  правової  держави  і  громадянського  суспільства  в
Україні,  дається  поняття,  структура,  принципи,  види  правового  статусу  особи,  тенденції
конституційного  закріплення  прав  людини  і  громадянина,  класифікація  прав,  аналізується
специфіка правового статусу громадян, іноземців та біженців.



Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / О.
Ю. Битяк, Ю. М. Тодика [та ін.]  ; за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Наук.-дослід. ін-т
держ. буд. та місц. самоврядування .Харків : Право, 2007. 248 с. 

URL: MonoBit_2007.pdf (nlu.edu.ua) 

У  монографії  з  урахуванням  сучасних  методологічних  підходів  аналізуються  актуальні
проблеми  праворозуміння,  визначення,  становлення  та  розвитку  правової  культури,  її
співвідношення з правовою свідомістю, досліджуються особливості змісту і реалізації правової
культури управлінських кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів:  монографія / за ред.
Ю. М. Тодики. Харків : Право, 2009. 540 с.

Монографія є одним із перших комплексних конституційно-правових досліджень питань
організації і діяльності місцевих рад та їх виконавчих органів в Україні.

 Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т.  Т. 2.
Конституційні  засади  правової  системи  України  і  проблеми  її
вдосконалення / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право, 2008. 576 с. 

Зі змісту:  Тодика Ю. М. Конституція України як соціальна цінність С.
11-31; 

The  Legal  system  of  Ukraine:  Past,  Present,  and
Future :  in  5  v.  V.2:  Constitutional  Foundations of

the legal system of Ukraine and Problems of improvement. /  National
academy  of  legal  sciences  of  Ukraine;  gen.  ed.  V.  Tatsiy  ;  ed.  and
translator W. E. Butler. Kyiv; Kharkiv : Pravo, 2013. 

From the content : Todyka Iu. N. The Constitution as a Social Value  P. 11-
29.

Підручники, навчальні посібники.

https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/PRAVO/MonoBit_2007.pdf


Тодыка  Ю.  Н.,  Бурлака  А.  С.  Конституции  Украины,  других  стран  СНГ  в  условиях
переходного периода: лекция. Харьков: ХИВД, 1993. 39 с.

 

Соколов  А.  Н.,  Тодыка  Ю.  Н. Конституционное  развитие  на  современном  этапе:
тематический материал. Курск: Курск. политехнич. ин-т, 1994. 42 с.

Тодыка  Ю.  Н., Ришняк Н.  А.  Гражданство  Украины: учебное пособие /  Нац.  юр.  акад.
Украины им. Ярослава Мудрого. Харьков: б. и., 1996. 217 с.

Тодика Ю. М. , Ольховський Б. І. Громадянство України: навчальне видання  / Харків. ін-т
внутр. справ. Каф. держ.-прав. дисц. - Харків: Б. в., 1994. 46 с. 

Тодика Ю. М., Старжинський С. В. Право громадян на сприятливе навколишне природне
середовище:  конспект  лекції  /Українська  державна  юридична  академія.  Харків:  УЮА,
1994. 24 с.

Аналізується  нормативне  регулювання  права  громадян  на  сприятливе  навколишнє
природне середовище в конституційному і поточному законодавстві, механізм реалізації цього
права  на  сучасному  етапі  в  умовах  становлення  в  Україні  нової  правової  системи,  структур
правової  держави.  Дається  порівняльно-правовий  аналіз  конституційного  регулювання  цього
права в мережах СНД.

Тодика Ю. М. Конституційне право України як галузь права: конспект лекції/ Харків : Нац.
юрид. акад. України , 1995. 28 с. 

Даються  поняття  і  предмет  конституційного  права  України,  аналізуються
конституційно-правові  норми  і  конституційно-правові  інститути,  суб`єкти  конституційно-
правових відносин, джерела конституційного права України, його система на сучасному етапі.

Тодыка Ю. Н., Ришняк Н. А. Гражданство Украины: учеб. пособие /Нац. юр. акад. Украины
им. Ярослава Мудрого. Харьков :б. и., 1996. 217 с.

Анализируются  понятия  гражданства,  значение  гражданства  для  основ  правового
статуса  личности,  порядок  его  приобретения,  утраты,  восстановления  и  прекращения,



гражданство  детей  при  изменении  гражданства  родителей  и  при  усыновлении,  полномочия
органов,  принимающих  участие  в  решении  вопросов  гражданства  Украины,  процедуры  по
вопросам  гражданства,  тенденции  правового  регулирования  гражданства  в  странах  СНГ  в
аспекте  обеспечения  прав  человека.  Даются  нормативные  акты  и  образцы  документов  к
решению вопросов гражданства Украины.

Тодика Ю. М. Наука конституційного права України на сучасному етапі: конспект лекції .
Харків: Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, 1996. 27 с.

Аналізуються предмет, система і джерела науки конституційного права України, функції і
методологія  науки  ,  основні  напрямки  розвитку  науки  на  сучасному  етапі,  її  проблеми  і
труднощі. Конституційне право України розглядається  також і як навчальна дисципліна.

Тодыка Ю. Н., Супрунюк Е. В. Конституционное право Украины: отрасль права и наука:
учеб. пособие.Симферополь: Таврида, 1997.128 с.

Анализируются  понятие  конституционного  права  Украины,  его  предмет  и  метод,
особенности  конституционно-правовых  норм  и  институтов,  специфика  государственно-
правовых  отношений,  их  субъекты  и  объекты,  юридические  факты,  источники
конституционного  права,  особенности  Конституции  как  нормативно-правового  акта.
Рассматриваются предмет, система и источники науки конституционного права Украины, ее
задачи  и  функции,  методологическая  база,  проблемы  развития  этой  науки  на  современном
этапе.

Конституційне  право  України:  конспект  лекцій  / Ю.  М.  Тодика,  В.  П.  Колісник,  О.  Г.
Кушніренко та ін. За ред. Ю. М. Тодики.  Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого, 1997.170 с.

Викладено  матеріал  по  темах  курсу  конституційного  права  України  на  основі
Конституції України 1996 р. і поточного сучасного конституційного законодавства. Висвітлено
питання про предмет і науку конституційного права України, основи теорії конституції, функції
і  принципи  конституції,  основи  правового  статусу  людини  і  громадянина,  територіальний
устрій,  виборчу  систему,  організацію  та  діяльність  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування.

Тодыка  Ю.  Н.  Конституционно-правовой  статус  иностранцев  и  беженцев  в  Украине:
учеб. пособие. Харьков : Факт, 1998. 104 с. 



У  роботі  на  основі  правового  матеріалу аналізується  поняття  “іноземець”,  основи
правового  статуса   іноземних  громадян  на  території  України,  основні  їх  права,  свободи  та
обов`язки, порядок в`їзду іноземців в Україну та виїзду з її території, відповідальність іноземців
та її підстави. Розглянуто поняття “біженець”, умови набуття правового статусу біженця, їх
права, свобода та  обов`язки, підстави позбавлення правового статусу біженця.

Тодыка  Ю.  Н.  Конституционное  право  Украины:  отрасль  права,  наука,  учебная
дисциплина: учеб. пособие. Харьков : Фолио-Райдер, 1998. 292 с.

Анализируются  понятие  конституционного  права  Украины,  предмет  правового
регулирования,  конституционно-правовые  нормы  и  институты  и  их  специфика,  объекты,
субъекты  и  содержание  конституционно-правовых  отношений,  юридические  факты,
являющиеся  основанием  их  возникновения,  изменения  и  прекращения.  Рассматриваются
источники  конституционного  права  как  отрасли,  дается  краткая  характеристика
Конституции Украины как основного источника данной отрасли права. Раскрывается предмет,
система  и  источники  науки  конституционного  права  Украины,  ее  задачи  и  функции,
методологическая база, вопросы развития этой науки на современном этапе. Анализируется
конституционное право Украины и как учебная дисциплина.

Тодика  Ю.  М.,  Клименко  Г.  Б.  Основи  конституційного  права  України: навчальний
посібник. Харків: Консум, 1998. 117 с.

В  навчальному  посібнику  розглядаються  найважливіші  теми  навчального  курсу  по
конституційному праву України:  конституційне право як галузь права,  поняття, структура і
функції конституції,основи конституційного ладу, права, свободи людини і громадянина, вибори,
референдум,  конституційно-правове  регулювання  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування.

Конституційне право України:   підручник  /  за ред.:  В.  Я.  Тація,  В.  Ф.  Погорілка,  Ю.  М.
Тодики. Київ : Укр. центр Правнич. Студій, 1999. 376 с.

Це один із перших підручників з конституційного права України, підготовлений на основі
нової  Конституції  України  з  урахуванням  досягнень  вітчизняної  і  зарубіжної  наукової
конституційної  думки  і  практики  конституційного  будівництва.  У  ньому  системно
розглядаються  основи  теорії  конституційного  права  і  конституціоналізму,  загальні  засади
конституційного ладу України, конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні,
форми безпосереднього народовладдя, статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади
та Президента  України, територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Тодыка  Ю.  Н.  Конституционно-правовой  статус  иностранцев  и  беженцев  в  Украине:
учеб. пособие. Харьков : Факт, 1999. 104 с. 

Тодыка Ю. Н.  Основы конституционного строя Украины: учеб. пособие. Харьков: Факт,
1999. 320 с.

Аналізується  поняття  основ  конституційного  ладу  України,  розкриваються  його
структурні  елементи,  надається  характеристика  України  як  демократичної,  соціальної,



правової,  світської,  унітарної  держави,  аналізуються  демократичні  засади  основ
конституційного  ладу,  його  економічні,  політичні  та  духовні  аспекти,  розглянуто  питання
розподілу  та  взаємодії  влад,  діяльність  державних  органів  щодо  забезпечення  стабільності
конституційного  ладу  та  його  основ.  Досліджуються  конституційні  основи  формування
громадянського суспільства.

Тодыка  Ю.  Н.  Конституция Украины -  основной закон государства  и  общества:  учеб.
пособие. Харьков : Факт, 2001. 382 с.

У навчальному посібнику виходячи з тенденцій конституційного процесу в Україні,  ролі
Конституції  у  розвитку  держави  та  суспільства,  забезпечення  прав  людини  і  громадянина,
становлення  демократичної  політичної  і  правової  систем  аналізуються  поняття,  сутність,
види,  юридичні  власності,  функції,  форма конституції,  особливості її  мови і  стилю. Особлива
увага приділяється питанням дотримання, реалізації та охорони Конституції України, її ролі в
становленні  сучасного  конституціоналізму,  формуванні  правової  держави  і  громадянського
суспільства.

Тодыка Ю. Н.  Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект:  учеб. пособие.
Харьков : Факт, 2002. 254 с.

У роботі аналізується поняття громадянства; простежується розвиток законодавства
при  громадянство  на  різних  історичних  етапах  становлення  української  державності.
Досліджуються  принципи  громадянства  та  їх  конституційно-правове  закріплення,  порядок
набуття  і  припинення  громадянства,  повноваження  державних  органів,  які  беруть  участь  у
вирішенні питань громадянства, процедури з цих питань.

Конституційне право України: підручник / за ред.: Ю. М. Тодики, В. С. Журавського . Київ :
Вид. Дім "Ін Юре", 2002. 544 с.  URI : http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/390 

У  підручнику  системно,  з  урахуванням  сучасного  стану  конституційно-правового
регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства
аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків
людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних
партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів,
всеукраїнського  та  місцевих  референдумів,  розкриваються  конституційно-правовий  статус
Верховної Ради України,  Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, органів суду і
прокуратури,  місцевого  самоврядування,  територіальний  устрій  України,  розглядається

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/390


специфіка правового статусу Автономної  Республіки Крим.  Законодавчі  та інші  нормативно-
правові акти в підручнику подані за станом на 1 вересня 2002 року.  

Тодыка Ю. Н.,  Тодыка О. Ю.  Конституционное право Украины:  учеб. пособие. Харьков :
Райдер, 2003. 280 с. 

Конституційне право України: хрестоматія : навч. посібик / упоряд.: В. С. Журавський, Ю.
М. Тодика. Київ : Ін Юре, 2003. 884 с.

Конституційне право України: хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: В. С. Журавський, Ю. М.
Тодика. Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2004. 884 с. 

У  хрестоматії  даються  основоположні  нормативно-правові  акти  з  конституційного
права  України  на  сучасному  етапі  державотворення.  Акти  розташовані  згідно  з  теми
навчального курсу, що викладається у вищих навчальних юридичних закладах України. Особлива
увага приділяється актам щодо забезпечення громадянських і політичних основних прав і свобод
людини і громадянина, конституційно-правовому статусу особи, організації і діяльності органів
державної влади України.

Тематика курсових робіт з конституційного права України та методика до їх написання  /
укл. Ю. М. Тодика та ін..  Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005.  25 с. 

URI : http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/349 

Конституційне  право  України:  підручник  /  Ю.  Г.  Барабаш,  Ю.  М.
Тодика та ін.; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. Харків : Право,
2008. 416 с.

Конституційне право України: підручник /Ю. Г. Барабаш, Ю. М. Тодика
та ін.; за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. - Харків: Право, 2010.
416 с.

У  підручнику  з  урахуванням  останніх  досягнень  науки  конституційного  права  та  сучасного
конституційного  законодавства  аналізуються  питання  теорії  Конституції,  основ
конституційного ладу,  прав,  свобод і  обов’язків людини і  громадянина,  конституційних засад
громадянського  суспільства,  правового  статусу  його  інститутів,  організації  і  проведення
виборів та референдумів, розкривається конституційно-правовий статус вищих органів влади,
територіальний  устрій  України,  розглядається  специфіка  правового  статусу  Автономної
Республіки Крим. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і
факультетів та інших навчальних закладів.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/349
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