
Програмові вимоги до складання екзамену з навчальної 
дисципліни «Конституційне право України» для студентів денної форми 

навчання 
 

1. Поняття конституційного права України. Предмет і метод 
конституційного права України 

2. Система галузі конституційного права України 
3. Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти. 

Юридичні факти у конституційному праві України 
4. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, 

види 
5. Джерела конституційного права України права: поняття, 

особливості, види 
6. Наука конституційного права України 
7. Конституційне право України як навчальна дисципліна 
8. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму 
9. Поняття та суть конституції. Соціальна сутність конституції 
10. Форма і структура конституції.  
11. Класифікація конституцій 
12. Механізм реалізації Конституції України 
13. Прийняття та зміна конституції 
14. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки 

Крим 
15. Правова охорона Конституції України 
16. Поняття, суть, ознаки та гарантії конституційного ладу України 
17. Поняття та принципи державного ладу України 
18. Поняття, принципи та структура суспільного ладу. 

Конституційне регулювання суспільних відносин в Україні 
19. Конституційні основи правового статусу особи в Україні 
20. Поняття громадянства і належність до громадянства України 
21. Принципи громадянства України 
22. Порядок набуття громадянства України 
23. Порядок припинення громадянства України 
24. Державні органи, які беруть участь у вирішенні питань 

громадянства 
25. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, 

біженців, закордонних українців та і 
26. мігрантів в Україні.  
27. Право притулку в Україні 
28. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина в Україні 
29. Міжнародно-правові стандарти прав та свобод людини і 

громадянина 
30. Особисті (громадянські) права та свободи людини і громадянина  
31. Політичні права і свободи громадян України 



32. Соціально-культурні права і свободи людини і громадянина 
33. Економічні права і свободи людини і громадянина 
34. Конституційні обов’язки людини і громадянина 
35. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні 
36. Поняття та форми безпосередньої демократії 
37. Поняття, соціальні функції та види виборів 
38. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права України 
39. Поняття та види виборчих систем 
40. Виборчий процес та його етапи 
41. Поняття, соціальне призначення та види референдумів. 
42. Порядок проведення референдумів 
43. Державна влада як інститут конституційного права 
44. Система органів державної влади 
45. Принципи організації та діяльності органів державної влади 
46. Поняття парламенту та парламентаризму 
47. Конституційно-правовий статус парламенту України – Верховної 

Ради України 
48. Структура Верховної Ради України 
49. Організація роботи Верховної Ради України 
50. Функції та повноваження Верховної Ради України 
51. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради 

з прав людини.  
52. Рахункова палата України 
53. Акти Верховної Ради України. Законодавчий процес  
54. Конституційно-правовий статус народного депутата України. 

Депутатський мандат. 
55. Форми роботи народного депутата України 
56. Права та обов’язки народного депутата України 
57. Гарантії здійснення депутатських повноважень 
58. Загальна характеристика інституту президента 
59. Порядок обрання Президента України 
60. Функції та компетенція Президента України 
61. Підстави дострокового припинення повноважень Президента 

України 
62. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи й служби 

Президента України. Адміністрація Президента України 
63. Поняття виконавчої влади та її функції 
64. Система органів виконавчої влади в Україні 
65. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України 
66. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої 

влади 
67. Місцеві органи виконавчої влади: види, призначення, 

повноваження 
68. Конституційні засади правосуддя в Україні 



69. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної 
юрисдикції в Україні 

70. Конституційно-правовий статус прокуратури 
71. Конституційно-правовий статус адвокатури 
72. Адміністративно-територіальний устрій як просторова основа 

місцевого самоврядування 
73. Поняття та основні концепції походження місцевого 

самоврядування 
74. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування 
75. Основи місцевого самоврядування в Україні 
76. Система місцевого самоврядування в Україні 
77. Повноваження органів місцевого самоврядування 
78. Гарантії місцевого самоврядування в Україні 
79. Поняття, сутність, структура та різновиди національної безпеки 

України 
80. Основні загрози національній безпеці України 
81.  Напрями державної політики у сфері національної безпеки 
82. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки  
83. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і 

оборони України 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права, наука та 
навчальна дисципліна 

 
1. Поняття і предмет конституційного права.  
2. Метод правового регулювання в конституційному праві.  
3. Поняття і види джерел конституційного права.  
4. Поняття системи конституційного права. Конституційно-правові 

інститути. 
5. Конституційно-правові норми, їх структура, зміст і класифікація.  
6. Поняття, види та структура конституційно-правових відносин.  
7. Конституційно-правова відповідальність. 
8. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. 
 

Ситуаційні завдання 
1. Характеризуючи об'єкти конституційного регулювання, студент 
Бовчук сказав, що конституційне право України регулює два блоки 
суспільних відносин: права і свободи людини і громадянина та належну 
організацію публічної влади. Дайте оцінку відповіді Бовчука. 
2. На пропозицію викладача навести приклад конституційно - правової 
відповідальності студент Заєць відповів, що конституційно-правові норми 
мають одно- або двочленну структуру (диспозиція; диспозиція і гіпотеза) і, в 
силу цього, не можуть передбачити юридичної відповідальності 
Дайте оцінку відповіді. 
3. На одному із семінарських занять виникла суперечка з приводу 
співвідношення термінів "державне право" та "конституційне право" 
Частина студентів стверджувала, що вони використовуються як синоніми, 
тобто тотожні за значенням. Інші студенти вказували на те, що державне і 
конституційне право мають різний предмет. Студент Гупан відстоював точку 
зору про сутнісну різницю між конституційним і державним правом, 
пояснюючи використання різної термінології наявністю або відсутністю 
конституційного ладу в тій чи іншій країні 
Яка ваша точка зору з цього приводу? 
4. Розкриваючи питання "Предмет галузі конституційного права 
України", студент Мазур стверджував, що конституційно-правові норми 
регулюють виключно політичні відносини. Дайте оцінку відповіді студента 
Мазура 
Чи можна, на вашу думку, виділити сферу однорідних суспільних відносин, 
які б складали предмет галузі конституційного права? 
5. На одному із семінарських занять виникла дискусія з приводу 
визначення системи джерел галузі конституційного права України 
Студент Лисак стверджував, що джерелами конституційного права України є 
ті нормативні акти, які містять конституційно - правові норми 
Студент Оборотов не погодився з таким твердженням, вказавши на 



визначальне значення для галузі конституційного права природного права 
Студент Барченко висловив точку зору, що джерелами конституційного 
права України можуть бути і міжнародно – правові акти 
Яка ваша точка зору? 
6. Визначіть в наведених нормах з Конституції України їхні складові 
частини (гіпотезу, диспозицію і санкцію):  

А. "Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних 
потреб українців, які проживають за межами держави" (ст.12). 

Б. "Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх 
економічних і соціальних інтересів." (частина перша ст. 44). 

В. "Громадянам, які належать до національних меншин відповідно до 
закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної 
мови у державних та комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства" (частина 5 ст. 53). 

 
 

Тема 2. Основи вчення про Конституцію 
 

1. Поняття і основні юридичні властивості конституції. 
Конституціоналізм як загальна теорія конституції. 

2. Етапи світового конституційного процесу. Основні етапи становлення 
Конституції України. 

3. Класифікація конституцій. Структура Конституції України. 
4. Функції конституції. 
5. Реалізація конституції.  
6. Порядок прийняття та зміна конституції. Розробка та прийняття 

Конституції України 1996р.  
7. Правова охорона Конституції України. 

 
Ситуаційні завдання 

1. На засіданні студентського гуртка обговорювалося питання про 
легітимність Конституції України 1996 року студент Марків висловив точку 
зору, що конституція може мати легітимний характер лише за умови 
затвердження її народом шляхом референдуму. Студент Бедьо стверджував, 
що конституція може мати легітимний характер і в разі прийняття 
парламентом держави, і навіть якщо вона затверджується главою держави 
Яка ваша точка зору? 

2. На семінарському занятті виникла дискусія з приводу змісту 
поняття "конституція держави". Студент Бондар стверджував, що будь-яка 
держава має свою конституцію. Студент Зінько відмітив, що можна говорити 
про наявність конституції лише в тих державах, де вона має форму закону 
(кількох законів) 
Студент Коваленко звернув увагу на те, що конституція повинна 
встановлювати конституційний лад, визначати організацію конституційної 
держави. В іншому випадку взагалі не можна говорити про наявність 



конституції, навіть, за умови існування документа, що іменується 
конституцією 
Дайте оцінку виступам студентів. В якому значенні вони використовували 
термін конституція держави? 

3. Характеризуючи новітній конституційний процес в Україні, студент 
Капелюшко відмітив, що він почався в жовтні 1989 року, пов'язавши це з 
внесенням змін до Конституції УРСР 1978 року, які передбачили суттєву 
демократизацію виборчої системи, а згодом, і політичної системи 
українського суспільства в цілому. Студент Головчук не погодився з цим 
твердженням і відстоював точку зору про початок новітнього 
конституційного процесу в Україні в липні 1990 року, обґрунтувавши її 
необхідністю конституційного закріплення нової моделі організації влади, 
передбаченої Декларацією "Про державний суверенітет України" від 16 
липня 1990 року 
Яка ваша точка зору? 
 

 
Тема 3. Основи конституційного ладу України 

 
1. Поняття, сутність та система основних засад конституційного ладу України.  
2. Поняття суверенітету в конституційному праві. Невід'ємне право української 

нації на самовизначення як основа національної демократичної державності.  
3. Державно-правові ознаки суверенітету (офіційна назва Української 

Держави, державні символи, державна мова) та інші атрибути української 
державності. 

4. Демократія (народовладдя) як конституційний принцип. Верховенство 
права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави - як 
конституційні принципи.  

5. Правова держава. Соціальна держава. Національна держава.  
6. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності.  
7. Гарантії конституційного ладу України. 

 
Ситуаційні завдання 

1. З посиланням на конкретні статті Конституції України 
охарактеризуйте існуючу в Україні форму правління, форму державного ус-
трою та політичний режим. 

2. На прохання викладача навести приклади органів виконавчої влади, 
студент до них відніс: 

- Київського обласного військового комісара; 
- управління МВС України Вінницької області; 
- прокуратуру Оболонського району; 
- Академію наук України; 
- виконавчий комітет Таврійської селищної ради; 
- Херсонську обласну раду. 



Дайте оцінку відповіді студента. 
3. Використовуючи положення чинної Конституції України, скласти 

схему взаємних векторів механізму "стримувань і противаг" між органами 
законодавчої, виконавчої та судової влади України. При виконанні завдання 
зазначити статтю (частину статті) Конституції України, на основі якої 
зроблено висновки.  
 

 
Тема 4. Основи правового статусу особи в Україні 

 
1. Поняття та основні елементи конституційно-правового статусу особи в 

Україні.  
2. Принципи правового статусу людини і громадянина в Україні.  
3. Міжнародно-правові стандарти прав людини.  
4. Система основних прав, свобод і обов'язків громадян.  
5. Поняття і сутність громадянства. Належність до громадянства України.  
6. Підстави і порядок набуття та припинення українського громадянства.  
7. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні.  
8. Правовий статус біженців в Україні. 
 

Ситуаційні завдання 
1. І. В. Гавкалюк, родина якої переїхала на постійне місце 

проживання до Канади, звернулася в дипломатичне представництво України 
з проханням про припинення громадянства України. У заяві йшлося і про 
припинення громадянства України її 15-річного сина. Чоловік Гавкалюк 
згоди на зміну громадянства України на громадянство Канади не дав. Який 
порядок і умови набуття та припинення громадянства України? Який 
порядок зміни громадянства дітей? Чи зміниться громадянство Гавкалюк у 
конкретній ситуації? 

2. Громадянка Уругваю Ману з двома дітьми, віком 8 та 15 років, 
приїхала в м. Київ за туристичною путівкою, де вона познайомилася з 
громадянином України Горенком і вийшла за нього заміж. Гончарук 
усиновив дітей Ману. Чи набула Ману внаслідок укладання шлюбу з 
Горенком громадянства України? Чи набудуть громадянства України діти 
Ману? 

3. Засуджений за розбій громадянин України Гагашвіллі відбував 
покарання в колонії посиленого режиму в с. Товмачик Івано-Франківської 
області. Він звернувся з проханням про вихід з громадянства України і 
прийняття його в громадянство Грузії. Які органи і яким чином повинні 
розглянути заяву Гагашвіллі? 

4. Канадський громадянин українського походження М. Кузенко 
звернувся до комісії з питань громадянства при Президенті України з 
проханням прийняти його до громадянства України. Який порядок 
вирішення цього питання? 



 
 

Тема 5. Конституційні основи функціонування об’єднань громадян 
в Україні 

 
1. Поняття та види об’єднань громадян.  
2. Правові засади створення і діяльності об’єднань громадян в Україні.  
3. Відповідальність за порушення законодавства об’єднань громадян в 

Україні.  
4. Поняття та види релігійних організацій в Україні.   
5. Правові засади створення і діяльності релігійних організацій в Україні.  
6. Реєстрація та припинення діяльності релігійних організацій.  
 

Ситуаційні завдання 
1. 20 травня 2015 року Міністерство юстиції України 

зарееєструвало політичну партію «Українська імперія», метою діяльності 
якої є включення до складу території сучасної України тих українських 
земель, які раніше входили до складу УНР, ЗУНР, УРСР, УСРР. При цьому, 
партія зобов’язується в політичні боротьбі не переслідувати цілі, які  
спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету держави, підрив її безпеки, 
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 
і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Чи є легітимним 
існування такої політичної партії. Обгрунтуйте свою позицію посилаючись 
на норми чинного законодавства. 

 
 

Тема 6. Форми безпосередньої демократії в Україні 
 

1. Поняття прямого народовладдя. Основні форми безпосередньої демократії. 
2. Поняття виборів. Становлення інституту виборів в Україні.  
3. Основні принципи виборів.  
4. Види виборів і виборчих систем.  
5. Виборчий процес і його стадії.  
6. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. 
7. Поняття і види референдумів. 
8. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за 

порушення порядку проведення референдуму. 
 

Ситуаційні завдання 
1. Під час ознайомлення зі списком виборців до виборів народних 

депутатів України, громадянин Федюк виявив неточність в зазначених про 
нього даних Федюк звернувся із заявою про неправильність в списку 
виборців до голови дільничої виборчої комісії. Голова комісії відмовився 



розглянути заяву Федюк, порадивши йому звернутися до районної державної 
адміністрації. Дайте юридичний аналіз наведеній ситуації. 

 
 

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 
 

1. Верховна Рада України - парламент держави та його конституційно-
правовий статус.  

2. Акти Верховної Ради України.  
3. Органи Верховної Ради України.  
4. Законодавчий процес та його стадії. 
5. Порядок здійснення Верховною Радою України установчої 

(державотворчої) функції.  
6. Порядок здійснення Верховною Радою України функції парламентського 

контролю.  
7. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними 

процедурами.  
8. Апарат Верховної Ради України та його правовий статус. 

 
Ситуаційні завдання 
1. На засіданні одного з комітетів Верховної Ради України 

заслухали народного депутата К. про виконання ним депутатських доручень. 
Зазначалось, що депутат несумлінно ставиться до виконання своїх обов’язків: 
систематично не з’являється на засідання Верховної Ради України тощо. У 
чому сутність депутатського мандата? Проаналізуйте чинне законодавство і 
визначіть, які види дисциплінарних стягнень можуть бути застосовані до 
народного депутата. 

2. Кандидат у народні депутати під час передвиборчої кампанії був 
підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому 
порядку. Чи діє в даному випадку принцип недоторканості кандидата в 
депутати? Вирішить казус відповідно діючого законодавства. 

3. На семінарі обговорювалося питання про те, які риси 
характеризують Верховну Раду України як парламент. Студент Зайченко, 
розкриваючи це питання, підкреслив, що основними рисами парламенту є 
колегіальність та виборність. Студент Бігун стверджував, що парламентом 
можна вважати будь-який виборчий орган, який здійснює законодавчу 
діяльність. Дайте оцінку відповідям студентів. 

 
 

Тема 8. Конституційно-правовий статус Президента України 
 

1. Загальна характеристика інституту президентства.  
2. Становлення інституту президентства в Україні.  
3. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів 

державної влади.  



4. Вибори Президента України.  
5. Повноваження Президента України.  
6. Акти Президента України.  
7. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.  
8. Адміністрація Президента України. 

 
Ситуаційні завдання 

1. Орган законодавчої влади прийняв рішення, яким втрутився в 
оперативну діяльність органів виконавчої влади. Президент України 
звернувся з листом до Голови Верховної Ради і зажадав перегляду 
прийнятого рішення. На що парламент відреагував повторенням 
попереднього рішення. Посилаючись на принцип розподілу влади, Президент 
України оголосив вищезгадане рішення парламенту таким, що прийняте з 
порушенням Конституції і тому не чинним. Чи правильно діяв Президент 
України? Якщо так (ні), то чому? 

2. Опираючись на норми Конституції України, складіть схему 
“Президент України у механізмі “стримувань і противаг". 

 
Тема 9. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та 

інших органів виконавчої влади 
 

1. Поняття виконавчої влади і система її органів.  
2. Місце і роль Кабінету Міністрів України в конституційній системі органів 

державної влади.  
3. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України.  
4. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.  
5. Компетенція Кабінету Міністрів України.  
6. Акти Кабінету Міністрів України.  
7. Центральні органи виконавчої влади в Україні.  
8. Місцеві державні адміністрації в Україні. 
 
Ситуаційні завдання 

1. 6 травня 1992 р. на сьомій сесії Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим були прийняті Конституція Республіки Крим і Закон про 
порядок введення в дію Конституції Республіки Крим. Деякі статті 
Конституції Республіки Крим суперечили Конституції України і чинному 
законодавству України. Так, у ст. 24 Конституції Автономної Республіки 
Крим передбачалося, що громадянам Республіки Крим у межах її території 
гарантується свобода пересування і вибір місця проживання, а також право 
добровільно виїздити з Республіки Крим в інші держави і повертатися до неї. 
Ст. 26 Конституції Республіки Крим закріплено, що громадянам Республіки 
гарантується свобода слова, безперешкодне розповсюдження в усній, 
письмовій або в іншій формі своїх поглядів і переконань. Ніхто не може 
переслідуватися за свої переконання. Проаналізуйте наведені норми 
Конституції Автономної Республіки Крим з погляду чинного законодавства 



України. Який механізм приведення зазначених норм Конституції Республіки 
Крим у відповідність до законодавства України? 
 

 
Тема 10. Конституційно-правові основи судової системи та органів 

прокуратури 
 

1. Поняття та функції судової влади в Україні. Судова система України. 
2. Конституційні засади судочинства в Україні. 
3. Конституційно-правові основи статусу суддів в Україні.  
4. Вища Рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції 

та повноваження. 
5. Адвокатура України та її конституційно-правовий статус. 
6. Поняття конституційного контролю та його види. Конституційний Суд 

України - єдиний орган конституційного юрисдикції в Україні. 
7. Порядок формування Конституційного Суду України. Завдання, функції та 

повноваження Конституційного Суду України.  
8. Прокуратура України та її правовий статус. Система і структура органів 

прокуратури України.  
9. Принципи організації і діяльності прокуратури України. Функції і 

повноваження прокуратури України.  
 

Ситуаційні завдання 
1. Голова міста Коломия звернувся до прокурора Коломийського 

району з проханням дати тлумачення положенням статті 13 Конституції 
України, яка визначає об'єкти права власності Українського народу. В 
отриманій відповіді стверджувалося, що Конституція України визначає 
землю, її надра, інші природні ресурси як об'єкти виключного права 
власності Українського народу, а від його імені це право можуть здійснити 
лише органи публічної влади. На підставі даного тлумачення Коломийська 
міська рада прийняла рішення про припинення приватизації земельних 
ділянок у межах міста. Чи можна вважати тлумачення Конституції України, 
зроблене прокурором Коломийського району, офіційним? 

2. Мешканець міста Луцьк гр. Сирота, який перебуває на лікуванні 
в м.Євпаторії (АРК), звернувся до Євпаторійського міського суду з позовом 
до адміністрації санаторію, вимагаючи повернути йому частину грошей, 
сплачених за путівку, в зв'язку з тим, що він прибув до санаторію на 5 днів 
пізніше зазначеного в путівці строку. Суддя відмовився прийняти позов, 
оскільки він був написаний українською мовою, а сам суддя цією мовою 
погано володіє. Дайте правову оцінку діям судді. 



3. Гр. Тарасенко О.К. звернувся до Конституційного Суду України 
зі скаргою на вирок Харківського обласного суду відносно свого сина 
Тарасенко О.О. про неправильне його засудження. Чи входить розгляд 
подібних справ до компетенції Конституційного Суду України? Обґрунтвати 
висновок. 

4. Скласти порівняльну таблицю, в якій: 
А) вказати функції Верховного Суду України та Конституційного Суду 

України; 
Б) визначити порядок призначення (обрання) суддів Конституційного 

та Верховного Судів України.  
 

 
Тема 11. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в 

Україні 
 

1. Територія держави як об'єкт конституційно-правових відносин.  
2. Конституційно-правовий статус кордонів держави. Державний кордон 

України. 
3. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України.  
4. Основи конституційного статусу АРК. Система органів державної влади 

і місцевого самоврядування в АРК.  
5. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Система місцевого 

самоврядування в Україні.  
6. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.  
7. Компетенція місцевого самоврядування в Україні.  
8. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб. 

 
Стуаційні завдання 

1. З метою вдосконалення територіального устрою України 
Верховна Рада України скасувала адміністративний поділ щодо кількох 
районів в Автономній Республіці Крим і перейменувала деякі населені 
пункти в Херсонській області. Яка Ваша думка з цього питання? Які правові 
підстави вирішення цих питань? 

2. Проаналізувавши положення Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, скласти 
порівняльну таблицю повноважень органів місцевого самоврядування та 
місцевих державних адміністрацій. 

3. Порівняйте та проаналізуйте зміст положень Європейської хартії 
про місцеве самоврядування з положеннями Розділу XI Конституції України 
1996 року ("Місцеве самоврядування") і відповідними положеннями Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні". Визначіть, чи є в 
Європейській хартії про місцеве самоврядування положення,  які не знайшли 
своєї реалізації в чинній Конституції України та в Законі України "Про 



місцеве самоврядування в Україні". Якщо вони є, то чим це можна пояснити? 
Необхідно обґрунтувати свої відповіді. 

 
 


