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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Конституційний Суд України займає особливе місце в системі державного 
устрою, яке є відокремленим від інших державних органів. Як самостійний, 
незалежний та відокремлений орган конституційної юрисдикції, Конституційний 
Суд України відіграє важливу роль у сфері існування та діяльності держави. 
Виключно Конституційний Суд України є органом, який наділений особливими 
функціями щодо забезпечення верховенства права, дотримання вимог Конституції 
України, захисту прав і свобод людини, дотримання принципів розподілу влади. 
Діяльність усіх органів державної влади, у тому числі і тих, які здійснюють 
нормотворчу та правозахисну діяльність має ґрунтуватися на положеннях 
Конституції України. На моє глибоке переконання, саме Конституційний Суд 
України в змозі та повинен здійснювати захист цінностей, що гарантовані 
Конституцією України, сприяти реалізації принципу поділу влади.

На превеликий жаль, на сьогоднішній день нормотворча та 
правозастосовна діяльність органів влади у непоодиноких випадках є такою, яка 
суперечить положенням Конституції України, призводить до порушення 
гарантованих Конституцією України прав і свобод, що викликає необхідність 
застосування Конституційним Судом України усіх наявних у нього важелів для 
захисту цих прав і свобод.

Видається зрозумілим, що до суддів Конституційного Суду України 
висуваються особливі вимоги, які не тільки повинні проявлятися у бездоганному 
знанні національного законодавства, міжнародних актів та практики як 
національних, так і міжнародних судів, але і в готовності ухвалювати законні 
рішення, направлені на захист конституційних прав, проте які є непопулярними у 
суспільстві і викликають необгрунтований осуд із сторони посадових осіб різного 
рівня, засобів масової інформації, окремих громадян чи їх груп.

Вважаю, що я відповідаю указаним критеріям, маю достатньо сил та 
професійних навичок для того, щоб працювати суддею Конституційного Суду 
України. Хочу відмітите те, що діяльність судді Конституційного Суду України є 
поєднанням діяльності щодо відправлення правосуддя із науковою діяльністю та 
ознаками нормотворчої діяльності. Бажання стати суддею Конституційного Суду 
України зародилося у мене давно, проте тривалий час я не відчував у собі 
достатнього рівня знань, та і в цілому потенціалу, щоб гідно виконувати покладені



на суддю Конституційного Суду обов’язки. Саме з метою поглиблення своїх 
теоретичних пізнань у галузі права, я з 2000 року займаюся науковою діяльністю, 
за результатами якої у 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук, а у 2020 році -  дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук. Тривалий час займаюся 
викладацькою діяльністю. Маю стаж роботи на посаді судді близько 28 років. Моя 
професійна діяльність на посаді судді, наукова і викладацька діяльність надала 
можливість здобути необхідні для судді Конституційного Суду навички 
аналітичної роботи, вміння працювати в умовах командної роботи, діяти 
цілеспрямовано, відстоювати свою точку зору та прислухатися до опонентів, 
піддавати аналізу свою правову позицію, удосконалюватися та бути відкритим до 
прогресивних змін.

Можливість ефективно здійснювати захист прав та свобод шляхом 
визнання неконституційними окремих нормативних документів, поєднання при 
цьому функцій відправлення правосуддя, наукової та законотворчої діяльності 
спонукає мене взяти участь у конкурсі на зайняття посади судді Конституційного 
Суду України.

Вважаю, що мій досвід роботи на посаді судді, наявні у мене навички та 
уміння, а також теоретичні знання у області права допоможуть виконувати 
обов’язки судді Конституційного Суду України на високому професійному рівні, 
що дасть можливість зробити особистий внесок у процес законотворення та 
забезпечення стабільного конституційне
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