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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 06 Спеціальність 

6.030401 

“Правознавство” 

 

Галузь знань 0304 

"Право" 

 

Нормативна 

 

Модулів – 02  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 06 1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 04 

аудиторних – 54 

самостійної роботи 

студента – 126 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

36 год. 0 

Практичні 

18 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

126 год. 0 

Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 54 / 126 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна “Конституційне право України” є базовою дисципліною при 

підготовці фахівців за спеціальністю “Правознавство”.  

Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, 

правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування. В умовах 

становлення України як демократичної, правової, соціальної держави вивчення цієї дисципліни 

має особливе значення та дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш 

важливих політико-правових проблем розвитку нашої держави: 1) становлення 

конституціоналізму в Україні на демократичних засадах; 2) забезпечення прав людини та 

громадянина; 3) реалізація народовладдя; 4) формування дієздатних структур громадянського 

суспільства.  

На вивчення конституційного права України відводиться 180 год, із них 36 год – 

лекційних, 18 для практичних занять. На самостійну й індивідуальну роботу виділено 126 год. 

Вказані в навчальній програмі питання об’єднанні в окремі модульні завдання (6 модулів).  

Такий підхід дозволяє більш глибоко вивчити та зрозуміти головні проблеми 

конституційного права в сучасних умовах, особливо з огляду на їх дослідження через призму 

правових позицій Конституційного Суду України з відповідних питань, а також практики 

застосування в Україні ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів та 

рішень Європейського суду з прав людини.  

При вивченні навчальної дисципліни “Конституційне право України” студенти повинні: 

– знати поняття “конституційне право України”, його місце в системі галузей публічного права; 

основні положення теорії конституціоналізму та конституції; концептуальні засади 

конституційно-правового статусу людини і громадянина; конституційні основи побудови 

громадянського суспільства в Україні; форми безпосередньої демократії; системи органів 

державної влади і місцевого самоврядування; засади територіального устрою та особливості 

правового статусу Автономної Республіки Крим; форми та суб’єктів захисту Конституції 

України; питання відповідальності в конституційному праві; 

 – вміти використовувати отримані знання щодо конституційного захисту прав і свобод людини 

та громадянина; користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх 

об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства із органами та посадовими особами 

публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань конституційно-

правового характеру в державних органах та установах; аналізувати та коментувати 

нормативно-правові акти, які регламентують статус людини та громадянина, функціонування 

інститутів громадянського суспільства, організацію та діяльність органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

«Теорія конституціоналізму та конституційного права України» 

 

     1. Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина. Формування американського 

конституціоналізму та його риси. Європейський конституціоналізм та його особливість. 

Поняття та система сучасного конституціоналізму.  

     2. Поняття конституції та її юридичні властивості. Функції конституції. Класифікація 

конституцій. Загальна характеристика сучасних конституцій.  

     3. Конституційне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система та джерела. 

Конституційно-правові відносини та їх складові.  

     4. Загальна характеристика суб’єктів конституційного права. Правосуб’єктність 

Українського народу.  

     5. Громадянин України як суб’єкт конституційного права України. Принципи громадянства. 

Підстави та порядок набуття громадянства України. Підстави та порядок припинення 

громадянства України.  

     6. Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.  

     7. Особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства, біженців та осіб, які 

потребують притулку. 

 

МОДУЛЬ 2. 

Конституційний процес в Україні 

 

1. Конституційний розвиток в Україні. Головні етапи розвитку українського 

конституціоналізму.  

2. Розробка і прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Практика внесення змін 

до Конституції України. Конституційний процес на сучасному етапі.  

3. Загальна характеристика Конституції України 28 червня 1996 року. Порядок прийняття 

Конституції України. Порядок внесення змін до Конституції України. 

 

МОДУЛЬ3. 

Конституційний лад України та його основні засади 

 

1. Конституційний лад України та система його засад. Україна як суверенна держава. 

Співвідношення державного і народного суверенітетів. Акти міжнародного права в 

правовій системі України. Конституційні засади міжнародної діяльності та міжнародні 

договори. Захист державного суверенітету в Конституції України.  

2. Україна як правова держава: принцип обмеження влади Конституцією та законами, 

принцип поділу влади. Судова влада у правовій державі. Принцип верховенства права як 

складова конституційного ладу України.  

3. Україна як соціальна держава. Конституційні засади економічної системи. Право 

власності за Конституцією України. Соціальні зобов’язання держави за Конституцією 

України.  

4. Україна як демократична республіка. Принцип народовладдя, форми реалізації 

народовладдя. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької 

демократії у реалізації публічної влади в Україні. Принцип багатоманітності. 

Конституційний лад та громадянське суспільство.  

5. Поняття та види референдумів. Предмет референдуму. Порядок ініціювання референдуму 

громадянами України. Порядок призначення (проголошення) референдуму. Порядок 

проведення референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.  

6. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки унітарної 

держави. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи. 
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Порядок утворення та зміни адміністративно-територіальних одиниць. Особливості 

автономії в унітарній державі. Правовий статус АРК. Конституція АРК. Система органів 

влади АРК та їх компетенція.  

7. Принцип гарантування місцевого самоврядування. Поняття “місцеве самоврядування” та 

його система. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні області 

(району) та на рівні територіальних громад.  

8.  Засади конституційного ладу та національно-культурна сфера. Конституційний статус 

національних меншин. Правовий статус мов в Україні.  

9. Державні символи України: поняття, види, нормативне закріплення. 

 

МОДУЛЬ 4. 

Конституція України та права людини 

1. Поняття “конституційний статус людини та громадянина”. Система прав і свобод людини. 

Природні права людини та їх закріплення в конституційному законодавстві. Обмеження 

прав і свобод людини. Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини. Принципи 

конституційного статусу людини. Невід’ємність та невідчужуваність конституційних 

прав і свобод людини. Принцип рівності та форми його гарантування.  

2. Загальна характеристика особистих прав людини. Право на життя та способи його 

захисту. Свобода слова та її гарантії. Поняття та види інформації. Доступ до публічної 

інформації. Конституційний статус засобів масової інформації. Право на особисту 

недоторканність. Свобода пересування та вільній вибір місця проживання: поняття та 

умови реалізації. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації. 

Конституційний статус релігійних організацій в Україні.  

3. Загальна характеристика політичних прав громадян. Виборчі права громадян. Принципи 

виборчого права. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян. Політичні 

партії: поняття, порядок легалізації, права. Громадські організації: поняття, порядок 

легалізації, їх права, особливості конституційної відповідальності. Право на мирні 

зібрання. Види мирних зібрань. Умови реалізації права на мирні зібрання.  

4. Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, 

екологічних прав, а також прав у сфері культури.  

5. Конституційні гарантії прав людини.  

6. Конституційні обов’язки людини та громадянина. 

 

МОДУЛЬ 5. 

Конституційно-правове регулювання формування, організації та діяльності органів 

державної влади України 

 

1. Способи формування вищих органів влади в теорії та практиці конституційного права.  

2. Загальна характеристика виборчого права як інституту конституційного права України. 

Поняття та види виборчих систем у світі. Виборчі системи та їх застосування в Україні.  

3. Правове регулювання виборів народних депутатів України. Правове регулювання виборів 

Президента України. Суб’єкти виборчого процесу. Загальна характеристика стадій 

виборчого процесу.  

4. Конституційний статус парламенту – Верховної Ради України. Склад та структура 

Верховної Ради України. Конституційна регламентація функцій парламенту України. 

Акти парламенту. Загальна характеристика законодавчого процесу. Дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України.  

5. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Рахункової 

палати як органів парламентського контролю.  

6. Конституційний статус народного депутата України. Набуття та припинення ним 

повноважень. Його права та обов’язки. Депутатський запит та депутатське звернення. 

Гарантії діяльності народного депутата України. Депутатська недоторканність.  



 7 

7. Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента України. Акти 

Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Підстави та порядок 

дострокового припинення повноважень Президента України. Правовий статус Ради 

національної безпеки та оборони України.  

8. Конституційний статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. 

Особливості правового статусу членів Кабінету Міністрів України. Порядок формування 

та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів 

України. Акти Кабінету Міністрів України.  

9.  Конституційні засади судової системи. Конституційний статус органів прокуратури 

України. 

 

МОДУЛЬ 6. 

Правова охорона та захист Конституції України 

 

1. Поняття дотримання, охорони та захисту Конституції. Форми захисту Конституції.  

2. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції. Конституційний Суд України 

як орган конституційної юрисдикції. Порядок формування Конституційного Суду 

України і його структура. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 

Юрисдикція Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду 

України. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України та підстави 

припинення їх повноважень. Загальна характеристика конституційносудового процесу. 

Акти та правові позиції Конституційного Суду України (загальний підхід).  

3. Відповідальність в конституційному праві. Конституційно-правова відповідальність: 

поняття, види, підстави.  

4. Заборона політичних партій як форма захисту Конституції: правова природа та порядок 

застосування.  

5. Захист Конституції в умовах дії воєнного та надзвичайного стану. Обмеження прав 

людини в умовах воєнного та надзвичайного стану. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
Усьо-

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія конституціоналізму та конституційного права України 

1. Ідея обмеженого 

правління як 

політико-правова 

доктрина.  

3     3       

2. Поняття 

конституції та її 

юридичні 

властивості.  

9 2 3   4       

3. Конституційне 

право як галузь 

права: поняття, 

предмет, метод, 

система та джерела. 

Конституційно-

правові відносини та 

їх складові. 

5 2    3       

4. Загальна 

характеристика 

суб’єктів 

конституційного 

права.  

4     4       

5. Громадянин 

України як суб’єкт 

конституційного 

права України.  

5 2    3       

 6.Особливості 

правового статусу 

іноземців, осіб без 

громадянства та 

біженців 

4     4       

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 6 3   21       

Змістовий модуль 2. Конституційний процес в Україні 

 

1.Конституційний 

розвиток в Україні 

 

8 2    6       

2.Характеристика 

чинної Конституції 

України 

9 2 3   4       

3.Загальна 

характеристика 

конституційного 

6     6       
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ладу України та 

система його засад 

4. Україна як 

суверенна та 

незалежна держава 

 

7 2    5       

Разом за змістовим 

модулем 2 

30 6 3   21       

 

Змістовий модуль 3. Конституційний лад України та його основні засади 

1.Україна як правова 

та соціальна держава 

6  3   3       

2.Характеристика 

України як 

демократичної 

держави 

6 2    4       

3.Засади 

конституційного 

ладу та національно-

культурна сфера 

3     3       

4.Конституційно-

правові засади 

територіального 

устрою України 

6 2    4       

5. Конституційні 

засади місцевого 

самоврядування 

3     3       

6. Державні символи 

України 

6 2    4       

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 6 3   21       

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Конституція України та права людини 

1.Загальна 

характеристика 

конституційно-

правового статусу 

людини та 

громадянина 

3     3       

2. Зміст особистих 

(громадянських) 

прав людини 

6 2    4       

3. Зміст політичних 

прав громадян  

3     3       

4.Зміст економічних, 

соціальних, 

екологічних, 

культурних прав 

людини та 

громадянина 

4     4       
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5.Конституційні 

гарантії прав 

людини 

5 2    3       

6.Конституційні 

обов’язки людини та 

громадянина 

9 2 3   4       

Разом за змістовим 

модулем 4 

30 6 3   21       

Змістовий модуль 5. Конституційно-правове регулювання формування, організації 

та діяльності органів державної влади України 

1. Конституційні 

засади виборчої 

системи та 

виборчого права в 

Україні 

3     3       

2. Конституційно-

правовий статус 

парламенту України 

8 2 3   3       

3. Спеціальні органи 

конституційного 

контролю 

3     3       

4. Конституційний 

статус народного 

депутата України 

5 2    3       

5.Конституційний 

статус Президента 

України 

3     3       

6. Конституційно-

правовий статус 

Кабінету Міністрів 

України 

3     3       

7.Конституційні 

засади судової 

системи та системи 

органів прокуратури 

України 

5 2    3       

Разом за змістовим 

модулем 5 

30 6 3   21       

Змістовий модуль 6. ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ 

ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ З ОБ’ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, СУДОВИМИ, 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ 

1.Правова охорона 

та захист 

Конституції України 

    

   13 

2

2 

 

3 

   

8 

 

 

 

     

2.Конституційний 

Суд України як 

суб’єкт правової 

охорони та захисту 

Конституції України 

 

 

10 

2 

 

2 

    

 

8 
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3.Відповідальність у 

конституційному 

праві 

     

    7 

 

2 

 

 

   

5 

      

Разом за 

змістовим модулем 6 

30 6

6 

 

3

3 

  2

21 

      

Усього годин 
180 36 18   126       
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Поняття конституції та її юридичні властивості. 3 

2. Характеристика чинної Конституції України 3 

3. Україна як правова та соціальна держава 3 

4. Конституційні обов’язки людини та громадянина 3 

5. Конституційно-правовий статус парламенту України 3 

6. Правова охорона та захист Конституції України 3 

Разом  18 
 

 

 

5. Самостійна робота (денна форма) 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорія конституціоналізму та конституційного права України 21 

2 Конституційний процес в Україні 21 

3 Конституційний лад України та його основні засади 21 

4 Конституція України та права людини 21 

5 Конституційно-правове регулювання формування, організації та 

діяльності органів державної влади України 

21 

6 Правова охорона та захист Конституції України 21 

Разом  126 

 

 

7. Самостійна робота 

 

Підготовка до практичних занять допомагає глибше вивчити основні теми 

конституційного права України, оволодіти вмінням самостійно працювати з Конституцією 

України, законами, іншими нормативними правовими актами та спеціальною літературою.  

Самостійна робота здійснюється у таких формах: – виконання домашніх завдань; – 

доопрацювання матеріалів лекції; – робота в інформаційних мережах; – опрацювання 

додаткової літератури (вказаної наприкінці кожної теми); – складання конспектів тем, що 

виносяться на самостійне вивчення.  

У кінці кожної теми практичних занять названі, окрім монографічних джерел, нормативні 

матеріали, які слід використовувати при підготовці. Вихідні дані актів вказані відповідно до їх 

первинної редакції. У зв’язку з тим, що до кожного із зазначених актів неодноразово вносилися 

зміни та доповнення, треба використовувати тексти нормативно-правових актів, розміщених в 

інформаційно-пошукових системах “Законодавство”, “Ліга” та інших електронних базах даних.  

Підготовка до практичних занять передбачає вирішення практичних завдань (аналіз 

матеріалів для роздумів) до відповідної теми. Перед виконанням необхідно ретельно вивчити 

всі питання теми практичного заняття та ознайомитися і опрацювати рекомендовану літературу 

і нормативні джерела. Усі завдання (у тому числі і зазначені в “Матеріалах для роздумів”) 

мають виконуватися письмово у спеціальному зошиті для практичних занять з конституційного 

права України. Необхідно залишати вільне місце поруч із відповіддю на завдання для того, щоб 

після обговорення на практичних заняттях внести певні корективи до відповіді на те чи інше 

питання. Розглядаючи конкретне завдання, слід дослідити всі обставини казусу і чітко 

відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити розширений та 

обґрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того чи іншого акта, а також на 

монографічне або навчальне джерело, яке використовувалося. Вирішення завдань на 
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практичних заняттях передбачає не тільки доповідь студента, якого опитують, з того чи іншого 

казусу, а й дискусію всіх присутніх студентів із приводу питань до відповідного завдання. Після 

обговорення практичного завдання викладач підводить підсумки і пояснює правильне рішення, 

яке має бути зафіксоване в робочому зошиті студента. 

 

8. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Конституційні засади органів державної 

влади та місцевого самоврядування» викладач використовує наступні групи методів навчання: 

1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення), проблемно-пошуковий; пояснювально-

ілюстративний; репродуктивний. 

2. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; робота 

з підручником, модульні контрольні роботи). 

 

 

9. Методи контролю 

 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які вивчають 

навчальну дисципліну «Конституційні засади органів державної влади та місцевого 

самоврядування»: усна перевірка, усне опитування теоретичного матеріалу, тестування, 

екзамен. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Практичні заняття Практичні заняття Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

25 25 50 

Самостійна робота Самостійна робота  

0 

 
0 0 

Модульна контрольна  

робота 

Модульна контрольна  

робота 

 

50 

25 25 

Всього:  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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11.  Рекомендована література 

Базова 
 

1. Конституційне право України. Посібник для підготовки до іспиту / Ю. Г. Барабаш, Л. К. 2. 

Байрачна, І. І. Дахова та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2012. – 304 с.  

3. Конституційне право України у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / О. Г. Кушніренко, Т. 

М. Слінько. – Х.: Майдан, 2012. – 330 с. Конституція України. – Х.: Право, 2012. – 56 

4. Конституція України: наук.-практ. коментар / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. 

Тацій [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. 

 

 

Нормативно - правові акти 

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) 

2. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // Відом. Верхов. Ради України. 

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР у 

ред. Закону від 22.12.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. 

4. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 

23.12.1997 р. №776/97-ВР // Офіц. вісн. України. 

5. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. № 4061-VI// 

Відом. Верхов. Ради України. 

6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 р. № 2591-VI // Відом. 

Верхов. Ради України. 

7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI // 

Офіц. вісн. України. 

8. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 

9. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента 

України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 

10. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади: Указ Президента України від 24.12.2010 № 1199/2010 

11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Відом. 

Верхов. Ради України. 

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // 

Відом. Верхов. Ради України. 

13. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змін.) // Офіц. 

вісн. України. 

14. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 

2493-III // Вiдом. Верхов. Ради України. 

15. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // 

Відом. Верхов. Ради України. 

16. Закон України про прокуратуру (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12) 

17. Закон України про Національну поліцію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-

41, ст.379) 

18. Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2013, № 27, ст.282) 
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13. Інтернет-ресурси 

1. Верховна Рада України : http://rada.gov.ua. 

2. Кабінет Міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/ua 

3. Призедент України: https://www.president.gov.ua 

4. Закарпатська обласна державна адміністрація: https://carpathia.gov.ua 

5. Ужгородська міська рада: http://rada-uzhgorod.gov.ua 

6. Ужгородська районна державна адміністрація: http://uzh-rda.gov.ua 

7. Судова влада України: https://court.gov.ua  

         8. Генеральна прокуратура України: https://www.gp.gov.ua/  

         9. Національна асоціація адвокатів України:  http://unba.org.ua/  

 

http://rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://www.president.gov.ua/
https://carpathia.gov.ua/
http://rada-uzhgorod.gov.ua/
http://uzh-rda.gov.ua/
https://court.gov.ua/
https://www.gp.gov.ua/
http://unba.org.ua/

