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Особливе місце в Бібліотеці посідають мовніОсобливе місце в Бібліотеці посідають мовні
(лінгвістичні) словники: одномовні алфавітні тлумачні(лінгвістичні) словники: одномовні алфавітні тлумачні
словники, „Короткий тлумачний словник українськоїсловники, „Короткий тлумачний словник української
мови“, „Словник скорочень в українській мові“,мови“, „Словник скорочень в українській мові“,
„Словник іншомовних слів“ та ін.„Словник іншомовних слів“ та ін.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ 
СУД

УКРАЇНИ

Щороку фонд Бібліотеки поповнюється новітньою
правовою літературою, у першу чергу літературою з
конституційної юрисдикції.

Бібліотечний фонд Суду станом на січень 2022 року
налічує близько 20 тис. примірників.

На офіційному вебсайті Суду створено інформаційний
онлайн-ресурс „Бібліотека конституційного права“,
доступний для всіх громадян. Зазначений онлайн-
ресурс розроблено в межах реалізації спільного проєкту
Суду та Координатора проектів ОБСЄ в Україні
„Підтримка захисту прав людини через покращення
доступу до конституційної юстиції“. 
 
„Бібліотека конституційного права“ містить рішення
міжнародних судових інституцій, іноземних органів
конституційного контролю та судочинства з актуальних
для України питань, наукові публікації з конституційно-
правової тематики провідних вітчизняних та зарубіжних
фахівців, іншу корисну інформацію. 

Рішення міжнародних судів подано українською мовою.
Переклад зазначених рішень здійснено за сприяння
ОБСЄ.

28 ЧЕРВНЯ -  ДЕНЬ
 КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ

 
16 ЖОВТНЯ -  ДЕНЬ ЗАСНУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 

 Бібліотека КонституційногоБібліотека Конституційного
Суду УкраїниСуду України

  

https://ccu.gov.ua/library


Бібліотека Конституційного Суду України (далі –Бібліотека Конституційного Суду України (далі –
Бібліотека) утворена для забезпеченняБібліотека) утворена для забезпечення
Конституційного Суду України (далі – Суд) науковоюКонституційного Суду України (далі – Суд) науковою
та іншою спеціальною літературою.та іншою спеціальною літературою.

У Бібліотеці функціонують абонемент і читальнийУ Бібліотеці функціонують абонемент і читальний
зал.зал.

Бібліотека діє для забезпечення суддів Суду таБібліотека діє для забезпечення суддів Суду та
працівників Секретаріату Суду матеріалами, щопрацівників Секретаріату Суду матеріалами, що
містять інформацію, необхідну для ефективногомістять інформацію, необхідну для ефективного
виконання ними своїх повноважень та службовихвиконання ними своїх повноважень та службових
обов’язків, а саме: нормативними актами України,обов’язків, а саме: нормативними актами України,
юридичною та спеціальною науковою літературою,юридичною та спеціальною науковою літературою,
матеріалами судової практики судів тощо.матеріалами судової практики судів тощо.

 
Формує та зберігає бібліотечний фонд.Формує та зберігає бібліотечний фонд.

Обслуговує читачів, зокрема, консультує в процесіОбслуговує читачів, зокрема, консультує в процесі
пошуку джерел інформації, створює умови дляпошуку джерел інформації, створює умови для
використання бібліотечного фонду та роботи ввикористання бібліотечного фонду та роботи в
приміщенні Бібліотеки.приміщенні Бібліотеки.

Надає в тимчасове користування: книги, навчально-Надає в тимчасове користування: книги, навчально-
методичні видання, монографії, періодичні друкованіметодичні видання, монографії, періодичні друковані
видання, енциклопедії, словники, довідкову літературу,видання, енциклопедії, словники, довідкову літературу,
нормативні акти, наукові праці з різних галузей права,нормативні акти, наукові праці з різних галузей права,
автореферати й дисертації, матеріали конференцій,автореферати й дисертації, матеріали конференцій,
семінарів, круглих столів, документи конституційнихсемінарів, круглих столів, документи конституційних
судів зарубіжних країн, інші документально-судів зарубіжних країн, інші документально-
інформаційні ресурси, зокрема з питаньінформаційні ресурси, зокрема з питань
конституційного судочинства.конституційного судочинства.

  Формує бібліографічні довідки.Формує бібліографічні довідки.

Забезпечує літературою в системі міжбібліотечногоЗабезпечує літературою в системі міжбібліотечного
абонемента.абонемента.

  

судді Суду;судді Суду;
наукові консультанти та помічники суддів Суду;наукові консультанти та помічники суддів Суду;  
ппрацівники Секретаріату Суду;рацівники Секретаріату Суду;  
ссудді Суду у відставці;удді Суду у відставці;  
кколишні судді Суду;олишні судді Суду;  
науковці, які досліджують питання конституційногонауковці, які досліджують питання конституційного
права;права;  
члени Науково-консультативної ради Суду;члени Науково-консультативної ради Суду;  
особи, які проходять стажування або практику вособи, які проходять стажування або практику в
Суді.Суді.

БІБЛІОТЕКА КОНСТИТУЦІЙНОГОБІБЛІОТЕКА КОНСТИТУЦІЙНОГО
СУДУ УКРАЇНИСУДУ УКРАЇНИ
Заснована у 1997 році відповідно доЗаснована у 1997 році відповідно до
Закону України „Про КонституційнийЗакону України „Про Конституційний
Суд України“Суд України“

Завдання БібліотекиЗавдання Бібліотеки

Користувачі БібліотекиКористувачі Бібліотеки
Положенням про Бібліотеку визначено, щоПоложенням про Бібліотеку визначено, що
користувачами Бібліотеки можуть бути:користувачами Бібліотеки можуть бути:

Функції БібліотекиФункції Бібліотеки

Бібліотека здійснює обмін документів із іншимиБібліотека здійснює обмін документів із іншими
бібліотеками, зокрема з Національноюбібліотеками, зокрема з Національною
бібліотекою України імені В.І. Вернадського,бібліотекою України імені В.І. Вернадського,
Національною бібліотекою України іменіНаціональною бібліотекою України імені
Ярослава Мудрого, Національною історичноюЯрослава Мудрого, Національною історичною
бібліотекою України, бібліотекою Донецькогобібліотекою України, бібліотекою Донецького
юридичного інституту МВС України, бібліотекоююридичного інституту МВС України, бібліотекою
Академії державної пенітенціарної служби тощо.Академії державної пенітенціарної служби тощо.
    
Довідково-пошуковий апарат БібліотекиДовідково-пошуковий апарат Бібліотеки
представлений системою бібліотечнихпредставлений системою бібліотечних
каталогів, що складається з: алфавітного,каталогів, що складається з: алфавітного,
систематичного каталогів та електронногосистематичного каталогів та електронного
бібліотечного каталогу „ІРБІС“, який міститьбібліотечного каталогу „ІРБІС“, який містить
понад 230 тис. бібліографічних записів.понад 230 тис. бібліографічних записів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0

