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Конституційна юстиція

Мета вивченнядисципліни: 

отримання студентами знань у сфері конституційного судочинства, яке 
є достатньо новою для нашої держави формою здійснення правосуддя 

у справах, що виникають у зв’язку з перевіркою на відповідність 
Конституції України законів та інших актів вищих органів влади та 

необхідністю офіційного тлумачення положень Конституції та законів 
України, а також розгляду конституційних скарг.

Обсяг – 4 кредити,  

120  годин, в т.ч.  

лекцій – 26 год.,

практичні заняття – 24

год., 

самостійна робота – 70

год.

Період навчання−  2
курс, 

1 семестр

Підсумкова

формаконтролю

− залік



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню
студентом таких компетентностей

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

- здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми;

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій.

- цінування та повага різноманітності і мультикультурності;

- повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх
правової природи;

- знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду
з прав людини;

- здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а
також змісту правових інститутів з такихї галузей права, як: конституційне право та
інших.



Очікувані результати навчання

– знати поняття конституційного судочинства, значення конституційної 

юрисдикції для охорони конституційних цінностей, компетенцію Конституційного 

Суду України та порядок її реалізації, порядок розгляду справ у Конституційному 

Суді України, порядок реалізації рішень та висновків Суду, його основні правові 

позиції, викладені у рішеннях; 

–  уміти використовувати набуті знання стосовно захисту своїх прав і свобод у 

Конституційному Суді, у тому числі складати конституційні подання та звернення, 

процесуальні документи, що використовуються у конституційному судочинстві, 

аналізувати і застосовувати рішення Суду та висловлені в них правові позиції у 

практичній діяльності юриста. 

- глибокі знання з: 

• з теоретичних питань, що стосуються становлення та функціонування 

Конституційного Суду України; 

• формування у студентів наукових підходів та навичок для правильного і 

глибокого аналізу пропонованих у курсі проблем; 

• становлення особистих поглядів студентів щодо розглянутих питань у курсі 

«Конституційна юстиція»; 

• вміння застосовувати набуті теоретичні знання у щоденній практичній роботі 

юриста. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 . Поняття та природа конституційної юстиції

Тема 2. Правова природа органу конституційної юрисдикції

Тема 3. Організаційно-правові питання діяльності 
Конституційного Суду України

Тема 4. Статус судді Конституційного Суду України

Тема 5. Функції Конституційного Суду України

Тема 6. Конституційне провадження

Тема 7. Акти Конституційного Суду України



Силабус
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Методичні 
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занять
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самостійної 

роботи

Тестові 
завдання

Дистанцій-
ний курс

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадрове забезпечення

д.ю.н., професор

Медвідь А.Б. 



Ми чекаємо на вас !


