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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з проблематикою політичної 
відповідальності, з’ясування її суті та специфіки, виокремлення інститутів та 
інституціональних форм політичної відповідальності на трьох рівнях: в системі 
місцевої влади, в системі вищих органів державної влади та в системі взаємовідносин 
громадянського суспільства та держави. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Мати систему наукових знань та уявлень про політичну сферу суспільного життя 
та її основні інститути (держава, політичні партії, громадські організації, органи 
місцевого самоврядування). Мати знання з дисциплін «Конституційне право 
зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Етика». 

Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути, 
закономірності їх функціонування орієнтуватися в політичних процесах зарубіжних 
країн та України. 

Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 
критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ. 

  

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична відповідальність» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у VIII семестрі 
бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з сутністю політичної 
відповідальності як виду соціальної відповідальності, інститутами політичної 
відповідальності в системі вищих органів державної влади за різних форм державного 
правління, інституціональними формами політичної відповідальності в системі 
взаємовідносин громадянського суспільства та держави, інститутами політичної 
відповідальності в системі місцевої влади, а також з особливостями становлення 
інститутів політичної відповідальності в незалежній Україні. 
 

4. Завдання (навчальні цілі) – отримання студентами знань про зміст поняття 
політичної відповідальності та її інститутів на основі аналізу і систематизації різних 
видів соціальної відповідальності та наукових підходів у визначенні соціальних 
інститутів; систематизація політико-правових інститутів політичної 
відповідальності в системі вищих органів державної влади за різних форм державного 
правління, у системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави, а також 
в системі місцевої влади за англо-саксонської і романо-германської моделей 
організації публічної влади на місцях; визначення основних тенденцій трансформації 
інститутів політичної відповідальності на різних етапах розбудови демократичної 
державності в сучасній Україні; здобуття навичок для практичного застосування 
теоретичних знань до аналізу політичної відповідальності в Україні та зарубіжних 
державах; теоретична підготовка студентів до засвоєння інших дисциплін та 
спецкурсів, передбачених навчальними планами та програмами 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
фахові: 

ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  
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ФК7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.    

5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) Форми 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток 
у 
підсумко
вій оцінці 
з 
дисциплі
ни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
основні політико-правові 
інститути політичної 
відповідальності в системі вищих 
органів державної влади 
(президент, парламент, уряд, вищі 
суди) в зарубіжних країнах в 
контексті різних форм 
державного правління; 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1
1.2 

основні інституціональні форми 
реалізації політичної 
відповідальності в системі 
взаємовідносин громадянського 
суспільства та держави; 
 

Лекція, 
контрольна 
робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1
1.3 

основні інститути політичної 
відповідальності в системі 
місцевої влади в зарубіжних 
країнах 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
есе,  підсумкова 
контрольна 
робота 

5 

1
1.4 

інституціональні форми реалізації 
політичної відповідальності в 
системі вищих органів державної 
влади, системі взаємовідносин 
громадянського суспільства і 
держави та системі місцевої влади 
в незалежній Україні 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
підготовка 
законопроекту 

6 

1
1.5 

теоретичні підходи до 
дослідження політичної 
відповідальності (філософський, 
правовий, політологічний) 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
есе 

5 

1
1.6 

особливості інституціоналізації 
морально-політичної 
відповідальності за різних типів 
політико-правових систем  

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
аналізувати та критично 
оцінювати ефективність 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 

10 
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реалізації інститутів політичної 
відповідальності на трьох рівнях: 
у системі вищих органів державної 
влади, системі взаємовідносин 
громадянського суспільства і 
держави та системі місцевої влади 
в зарубіжних державах та в Україні 

першоджерел, 
підготовка 
законопроекту 

2
2.2 

визначати переваги та недоліки 
впровадження тих чи інших 
інституціональних форм 
реалізації політичної 
відповідальності в Україні та 
формулювати рекомендації щодо 
їх удосконалення з урахуванням 
відповідного досвіду 
демократичних держав 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
підготовка 
законопроекту 

15 

2
2.3 

орієнтуватись в основних методах 
та процедурах дослідження 
інституціональних аспектів 
політичної відповідальності 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
підготовка 
законопроекту 

15 

 Комунікація:    
3

3.1 
Читати та критично аналізувати 
класичну та новітню правову та 
політологічну літературу в 
підготовці до написання есе, 
законопроекту та модульної 
контрольної роботи 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
конспект 
першоджерел, 
есе 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених політико-правових 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді есе, 
презентації законопроекту, 
конспектів 

Самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, есе 

3 

2
3.3 

Працювати в групі над 
підготовкою законопроекту з 
обраного аспекту політичної 
відповідальності в Україні 

Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел, 
підготовка 
законопроекту 

3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

вести самостійний пошук наукової 
інформації щодо тих або інших 
аспектів політичної 
відповідальності, спираючись на 
законодавчі акти зарубіжних 
країн та України, а також іншу 
джерельну базу 

Самостійна 
робота 

Дискусія, есе 2 

4
4.2 

Відповідально та сумлінно 
ставитись до підготовки до 
модульної контрольної роботи та 
законопроекту як фінальної 

Самостійна 
робота 

Презентація 
законопроекту, 
дискусія 

5 
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презентації, опрацьовувати 
рекомендовану кількість 
навчальної та наукової 
літератури. 
4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведеного політологічного 
аналізу проблем політичної 
відповідальності та обстоювати 
власну наукову позицію 

Самостійна 
робота 

Презентація 
законопроекту, 
дискусія, 
підсумкова 
контрольна 
робота 

4 

  

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

1.  Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності. + 
+

+ + 
+

+ 
+

+ 
+ 

+ 
+   

 
   + =

+ 
 

8. Вміти використовувати базовий категорійно-
понятійний та аналітично- дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
+ 

   
 

 +
+ 

+
+ 

 +
+ 

14. Застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній 

діяльності. 

       + 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

   
+ 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки (результати навчання 1.1–1.6); оцінювання практичної підготовки (результати 

навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати навчання 3.1-3.3); оцінювання 

автономності та відповідальності  (результати навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 

100 балів, що розподіляються на 80 і 20 балів відповідно між результатами семестрового і 

підсумкового (на заліку) оцінювання.  
Оцінювання семестрової роботи студентів: 

семестрове оцінювання: 
1. Усна доповідь, доповнення на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2,1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 – 
16/24 балів 
2. Участь в проблемно-орієнтованих дискусіях та проблемно-орієнтовані запитання до 

доповідачів: Р.Н. 4.1, 4.2, 4.3 – 6/12 балів 
3. Конспект першоджерел: Р.Н. 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 – 2/4 
4. Самостійна робота (есе): Р.Н.1.3, 1.5, 3.1, 3.2, 4.1 – 14/20 балів 
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5. Самостійна робота (розробка законопроєктів): Р.Н. 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.2 – 10/20 
балів 
Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування відповідної 

кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних ситуацій. 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (написання есе, розробка законопроекту). Всі види робіт 

за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова контрольна робота у письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 4.3  – 12 / 20 
балів 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  

 При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна 

робота  
Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 
 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення участь в 

дискусіях 

До теми: 1, 2, 5, 6, протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«4» х 4 = 16 «6» х 4 = 24 

Участь в проблемно-
орієнтованих дискусіях 

До теми: 1, 2, 5, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 

«2» х  3= 6 «3» х 4 = 12 
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та проблемно-
орієнтовані запитання 
до доповідачів: 

навчальних занять. 

Конспект першоджерел До теми: 1, 2, 5, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. 

«1» х 2 = 2 «2» х 2 = 4 

Самостійна робота (есе) До тем лекцій 1,3, 4, 7, 8, 9, 

11, 12: Підготовка есе на 

тему дисципліни (за 

вибором студента) 

«7» х 2 = 14 «10» х 2 = 20 

Самостійна робота 
(розробка 

законопроєкту) 

До теми 10: Підготовка та 

захист законопроектів з 

теми «Шляхи 

вдосконалення інститутів 

політичної 

відповідальності в 

Україні» 

«10» х 1 = 10 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-12 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
 60 100 

 

Критерії оцінювання: 
 1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  
6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді 
Участь у проблемно-орієнтованих дискусіях: 

3-2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію, 

характеризується беззмістовністю, носить поверхневий характер.  
 

 2. Самостійна робота: 
 Конспект першоджерел: 

 2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 
 1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 Есе: 
10-9 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
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демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
6-5 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 
4-1 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 Розробка законопроєкту щодо вдосконалення інститутів політичної 

відповідальності України: 
20-15 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

Конституцію та закони України, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження  
14-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, в загальному плані володіє знаннями Конституції та законів 

України, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження. 

Допускаються несуттєві неточності. 
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на достатню законодавчу 

базу, робота містить суттєві неточності. 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
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Шкала відповідності: 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінар
и 

Самостій
на робота 

Змістовна частина 1 «Інститути політичної відповідальності в 
демократичному суспільстві» 

 
 

1 Тема 1. Теоретичні підходи до дослідження 

політичної відповідальності 2 2 2 

2 
Тема 2. Морально-політична відповідальність 

(філософський, політологічний та правовий 

підходи) 
 2 3 

3 Тема 3. Інститути політичної відповідальності в 

системі вищих органів державної влади 4  2 

4 
Тема 4. Інституціональні форми політичної 

відповідальності в системі взаємовідносин 

громадянського суспільства та держави 
2  3 

5 Тема 5. Люстрація як форма політичної 

відповідальності  2 2 

6 Тема 6. Політико-правова та політико-
корпоративна відповідальність політичних партій  2 3 

7 Тема 7. Інститути політичної відповідальності в 

системі місцевої влади 2  2 

 
Змістовна частина 2 «Становлення інститутів політичної відповідальності в 

незалежній Україні» 

8 
Тема 8. Трансформація інститутів політичної 
відповідальності в системі вищих органів 
державної влади в Україні 

4  3 

9 
Тема 9. Становлення інститутів взаємної 
політичної відповідальності держави та 
громадянського суспільства в незалежній 
Україні 

2  3 

10 Тема 10. Шляхи вдосконалення інститутів 
політичної відповідальності в сучасній Україні  2 2 

11 
Тема 11. Розвиток інститутів політичної 
відповідальності в системі місцевої влади в 
Україні 

2  3 

12 
Тема 12.  Інституціоналізація морально-
політичної відповідальності в зарубіжних 
країнах та в незалежній Україні. 

1  2 

 Есе   10 
 Конспект першоджерел   5 
 Розробка законороєкту   15 
 Підсумкова контрольна робота 1   
 РАЗОМ 20 10 60 

 
Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 
Лекцій  -  20 год. 
Семінарів – 10 год. 
Самостійної роботи – 60 год. 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

Основна рекомендована література 
1. Кресіна І.О. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості / І.О.Кресіна, 

С.В.Балан. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 68 с. 
2. Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві 

(інституціональний аспект) : монографія / Г.М.Малкіна. – К.: ВПЦ “Київський 
університет”, 2010. – 326 с. 

3. Муніципальне право зарубіжних країн: навчальний посібник: У 3 ч. / 
Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А.; [за заг. ред. Мартиненка 
П.Ф.]. – Ч.2. – К.: Знання України, 2006. – 120 с. 

4. Павленко Р.М. Парламентська вдповідальність уряду: світовий та український 
досвід / Павленко Р.М. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 256 с. 

5. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: 
Монографія / за ред. І.О. Кресіної. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького 
НАН України. – 2006. – 304 с. 

6. Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник / Шляхтун П.П. – К.: 
Освіта України; КНТ, 2008. – 592 с. 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Дзятківський В. В.  Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного 

режиму / В. В. Дзятківський // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 442-447. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_113 

2. Дзятківський В. В.  Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній 

політології / В. В. Дзятківський // Гуманітарні студії. - 2014. - Вип. 23. - С. 107-118. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2014_23_15 

3. Антоненко А. О. Можливі індикатори політичної відповідальності / А. О. Антоненко 

// Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 134 : Політичні науки. – С. 7-11. 
4. Балуцька Л. М. Політична відповідальність як об'єкт дослідження політичної науки 

в контексті неоінституційної парадигми / Л. М. Балуцька // Гілея: наук. вісник : зб. 

наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 62 (№ 7). – С. 592-
596. 

5. Гедікова Н.П. Політична відповідальність як критерій політичної соціалізації 
особистості / Гедікова Н.П. – Одеса: АстроПринт, 1999. – 24 с. 

6. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 
цивілізації / Йонас Г. [пер. з нім.] – К.: Лібра, 2001. – 400 с. 

7. Карпов О. Політична відповідальність влади / О.Карпов // Голос України. – 2005. 
– 29 липня. 

8. Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політологічні 
аспекти / А.Коваленко // Віче. – 2001. – № 1. – С.11-21. 

9. Кресіна І.О. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості / І.О.Кресіна, 
С.В.Балан. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 68 с. 

10. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави / Л.Кривенко // 
Віче. – 2001. – № 10. – С.3-18. 

11. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, 
суб’єкти / О.Майданник // Право України. – 2001. – № 2. – С.92–95. 

12. Мельник О.В. Конституційно-правова і політична відповідальність вищих 
органів державної влади / О.В.Мельник // Науковий вісник Національної 
академії внутрішніх справ України. – 1999. - № 1. – С.10-16.  

13. Наливайко Л. Конституційний контроль та конституційно-правова 
відповідальність / Л.Наливайко // Нова політика. – 1999. - № 5. – С.48-51. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дзятківський%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25326
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2016_114_113
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дзятківський%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж74003
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gums_2014_23_15


 13 

14. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії, класифікації 
та види / Л.Наливайко // Віче. – 1999. - № 10. – С.25-32. 

15. Нижник Н., Плахотнюк Н. Відповідальність – інструмент управління / 
Н.Нижник, Н.Плахотнюк // Віче. – 2005. - № 5. – С.64-75.  

16. Оксак О. Відповідальність проти популізму: виборці, партії та уряд у 
демократичному суспільстві / О.Оксак // Нова політика. – 2000. - № 1. – С.16-22. 

17. Оніщук М. Від конституційної реформи - до конституційного руху: Політична 
відповідальність, народний суверенитет та національна ідея у контексті 
конституційної реформи в Україні: Ст. народного депутата України // Віче. - К., 
2004. - № 8. - С. 13-21. 

18. Оніщук М.В. Конституційна реформа: вимір відповідальності (до нової 
національної ідеології та відповідального правління): Популярний нарис / 
Оніщук М.В. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2004. – 60 с. 

19. Скоблик Н. Відповідальність політичних лідерів і контроль над ними у працях 
Роберта Даля початку 1950-х років / Н.Скоблик // Нова політика. – 2000.  - № 3. – 
С.12-18. 

20. Шляхтун П.П. Безвідповідальна демократія / П.П.Шляхтун // Наукові записки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Т.ХІІ. 
Філософський факультет. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка; КПВД “Педагогіка”, 
2004. – С.195-205. 

21. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / Шляхтун П.П. – К.: 
Либідь, 2005. – 568 с. 

22. Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник / Шляхтун П.П. – К.: 
Освіта України; КНТ, 2008. – 592 с. 

23. Шляхтун П. Парламентаризм: словник-довідник / Шляхтун П.П. – К.: 
Парламентське вид-во, 2003. – 152 с. 
 


