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ПРОГРАМОВІ  ВИМОГИ 

до здачі заліку для студентів ІI курсу денної  та заочної форм навчання  

з навчальної дисципліни   

 «Конституційно-процесуальне право України» 

 

Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь, юридична 

наука та навчальна дисципліна. 
Вступ до навчального курсу «Конституційно-процесуальне право України». Поняття і 

предмет «Конституційно-процесуального права України» - як галузі права. «Конституційне 

процесуальне право України» і «Конституційне право України»: спільне і відміне у сутності 

понять та предметі правового регулювання. Метод правового регулювання даної галузі.  

Місце конституційного процесуального права  в національній системі права України, зміст 

зв’язків  з іншими галузями права.  

Системно-структурна характеристика «Конституційного процесуального права 

України» як галузі права та законодавста. Конституційно-процесуальні норми, їх особливості 

та класифікація. Відмінності норм конституційного процесуального права від норм 

матеріального права та процесуальних норм інших галузей права. Проблеми реалізації 

конституційно-процесуальних норм. 

 Конституційно-процесуальні відносини: поняття та зміст, суб’єкти та об’єкти. 

Юридичні факти. Конституційно-процесуальні строки: поняття, види, початок і перебіг. 

Поняття та види конституційних процедур. Відповідальність у конституційно-

процесуальному праві.Джерела «Конституційно-процесуального права України». 

Конституція України - як основа джерельної бази курсу «Конституційно-процесуального 

права України».  

         Поняття і предмет «Конституційного процесуального права України» - як галузевої 

юридичної  науки. Методологія, конкретні методи дослідження та завдання даної науки. 

«Конституційно процесуальне право України» - як навчальна дисципліна; 

«Конституційно-процесуальне право України» та інші дисципліни конституційно-правового 

циклу. 

 

Тема 2. Конституційна юстиція. Правова охорона конституції в Україні та 

у світі. 
 

Юридична природа конституції. Поняття конституційної юстиції в Україні. Становлення 

інституту правової охорони конституції в Україні. Організація конституційної юстиції в 

зарубіжних країнах. Європейська модель коснтитуційної юстиції. Американська модель 

коснтитуційної юстиції;. Квазісудові органи конституційного контролю у зарубіжних 

країнах. Поняття та система правової охорони конституції. Характеристика гарантій правової 

охорони конституції. Суб’єкти правової охорони конституції. 

 

Тема 3. Правова природа органу конcтитуційної юрисдикції в Україні. 
 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. 

Місце і завдання КСУ в системі судової влади. Основні засади організації та діяльності КСУ. 

Особливості правового статусу КСУ. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Правова природа Конституційного Суду України: особливості правового статусу.  

Характеристика основних засад функціонування Конституційного Суду України.  

Коснтитуційний суд як орган конституційного контролю: історія становлення. 

Коснтитуційний Суд України в судовій системі України. Особливість захисту прав та свобод 

людини органом конституційного контролю в Україні. 

 

Тема 4. Організація  діяльності  Конституційного Суду України. 
 

Структура КСУ. Права і обов’язки Голови Конституційного Суду України. Порядок 

звільнення Голови і суддів Конституційного Суду України з посади. Апарат і організація 

роботи Конституційного Суду України.  

Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного 

Суду України. Особливості порядку звернення до КСУ. Провадження у справах у КСУ. Акти 

Конституційного Суду України.  

 

Тема 5. Правовий статус судді  Конституційного Суду України. 
 

Зміст правового статусу судді Конституційного Суду України.Основні права та обов’язки 

судді Конституційного Суду України.Незалежність судді Конституційного Суду України та 

інші гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. Заборони та обмеження для 

суддів Конституційного Суду України.Припинення повноважень судді Конституційного 

Суду України. Звільнення судді Конституційного Суду України з посади. 

Правовий статус суддів КСУ. Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді 

Конституційного Суду України. Порядок обрання суддів КСУ на посаду. Гарантії діяльності 

суддів КСУ. 

 

Тема 6. Функції  Конституційного Суду України. 
 

Поняття і види функцій Конституційного Суду України. Функція конституційного 

контролю; Функція офіційного тлумачення; Функція захисту прав та свобод людини і 

громадянина; Правотворча функція Конституційного Суду України; Управлінські функції 

Конституційного Суду України; Установчі функції Конституційного Суду України; 

Представницька функції Конституційного Суду України; Арбітражні функції 

Конституційного Суду України. Перевірка конституційності законів та інших правових актів. 

Офіційне тлумачення Конституції України. Перевірка конституційності міжнародних 

договорів. Надання висновків з питань, що передбачені чинним законодавством. Захист 

Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина. Межі повноважень 

Конституційного Суду України. 

 

Тема 7.  Особливості конституційного провадження. 
 

Конституційне провадження в Україні. Конституційно-правові основи  порядку 

утворення Конституційного Суду України. Порядок обрання Голови Конституційного Суду 

України та його заступників. Утворення Колегій суддів Конституційного Суду України. 

Організація роботи Колегій суддів Конституційного Суду України 

        Конституційне провадження в Україні: учасники, основні форми та етапи. Порядок 

звернення до Конституційного Суду України. Особливості реалізації суб’єктами 

конституційного провадження  права на «Конституційне подання» та права на 

«Конституційне звернення». 

Порядок відкриття провадження справ у Конституційному Суді України. Порядок 

розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України. Порядок прийняття 

та процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і  висновків Конституційного Суду  України. 

Особливості провадження окремих категорій справ у Конституційному Суді України.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

Тема 8. Акти Конституційного Суду України 

Порядок прийняття та процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків 

Конституційного Суду України. Процедура підписання та оприлюднення рішень та 

висновків Конституційного Суду України. Поняття і види актів Конституційного Суду 

України. Рішення та висновки Конституційного Суду України: їх правова природа. Ухвала 

Конституційного Суду України. Забезпечувальний наказ Конституційного Суду України. 

Юридична позиція Конституційного Суду України. Порядок прийняття та процесуальні 

вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків Конституційного Суду  України.  Процедура 

підписання та оприлюднення рішень та висновків Конституційного Суду України.  

Виконання рішень та висновків Конституційного Суду України. Окрема думка судді 

Конституційного Суду України. 

 

 

Керівник:                          к.ю.н, доцент  кафедри судочинства  

          Кузьмич О. Я.  

 

 

 


