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Анотація

Питання, розглянуті у другій книзі, є логічним завершенням комплексного
дослідження автором проблем формування судового конституціоналізму у
державі, розпочатого в 2013 році у монографії (Судовий конституціоналізм в
Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. Кн. 1 : монографія / В. Д.
Бринцев. – Х. : Право, 2013. – 392 с.).

У цій роботі здійснено спробу визначити систему конституційних цінностей,
місце і значення в ній прав і свобод людини і громадянина. Значну увагу
приділено проблемним питанням формування сучасного визначення
демократії, досліджено вплив судового конституціоналізму на виборчий
процес в Україні.

З позиції практики конституційного судочинства додатково розкрито
проблемні питання, пов’язані з подоланням правових колізій і усуненням
прогалин у праві.

Монографія буде корисною дослідникам конституційного судочинства. 
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