
Конституційна юстиція у демократичних державах світу та її 

розвиток. 

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: ____2____ 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90   (кредитів ЄКТС – 3 ); 

аудиторні години - _32_ (лекції – 16  , практичні –16  , семінарські - ___,  

  лабораторні - ___  ) 

Лектор:   ________Різник С. В.______(ел.адресаriznyk@cki.org.ua) , 

Результати навчання: 

 знати: 

 Особливості моделей органів конституційного судочинства у світі; 

 визначення статусу Конституційного Суду України; 

 структуру та організацію діяльності Конституційного Суду України; 

 статус суддів Конституційного Суду України; 

 принципи діяльності Конституційного Суду України; 

 функціональні напрямки діяльності Конституційного Суду України; 

 стадії конституційного провадження; 

 процесуальні аспекти розгляду справ у Конституційному Суді України; 

 акти Конституційного Суду України. 

 вміти: 

 Аналізувати законодавство України по проблемах конституційного судочинства; 

 розкривати сутність та давати оцінку актам Конституційного Суду України; 

 ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу знання при 

вирішенні професійних завдань. 

Анотація  навчальної  дисципліни:  

 

Дисципліна спеціалізації «Теорія та практика конституційної юстиції» передбачає 

поглиблене вивчення питань конституційної юстиції в Україні, зокрема правової природи 

спеціального органу конституційної юрисдикції - Конституційного Суду України.Метою 

спецкурсу «Теоретичні і практичні проблеми конституційного судочинства в Україні» є 

допомогти студентам з’ясувати сутність проблем конституційного судочинства в Україні з 

застосуванням напрацювань зарубіжного досвіду. При викладанні даного спецкурсу 

особлива увага звертається на статус Конституційного Суду України, його процесуальну 

діяльність, визначаються особливості провадження у справах.  
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Форми та методи навчання: лекції, практичні___________________________________ 
                                                                                                (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:_____залік________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова навчання: українська 

 

Спеціальність (спеціалізація): ____________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «31» серпня 2015 р.      Протокол №1 

Завідувач кафедри            ________________________            _____________________  
               (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «___»____________ 20___ р.      Протокол №______   

 

Декан                ________________________                  ___________________________  
               (підпис) 

 

 


