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Обсяг дисципліни:

Лектор:

Вибіркова
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загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3 )
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доц. Бориславський. Л. В.
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Результати навчання:
знати:
теоретико-правові засади порядку і процедур реалізації конституційно-правових норм,
стадії основних видів конституційного процесу.
вміти:
застосовувати теоретичні положення у практичній діяльності щодо реалізації
конституційно-правових норм, пропонувати оптимальні процедурно-процесуальні
умови реалізації конституційно-правових приписів..
Анотація навчальної дисципліни:
В курсі розглядаються питання процедурно-процесуальної діяльності суб’єктів
конституційно-правових відносин у процесі державотворення, референдному, виборчому
процесі, організаційно-правових формах діяльності органів публічної влади, реалізації прав
та свобод людини і громадянина. Аналізується процедура оскарження рішень, дій,
бездіяльності органів та посадових осіб публічної влади, вивчається порядок офіційного
тлумачення та внесення змін до Конституції України.
Рекомендована література:

1. Конституція України. ВВР 1996, № 30, ст.. 141 із змінами.
2. ЗУ «Регламент Верховної Ради України ВВРУ 2010, № 14-17, ст.. 133.
3. Бориславський Л.В. Про потребу в новій навчальній дисципліні «Конституційно4.
5.
6.
7.
8.

процесуальне право». В кн. Наука конституційного права України: сучасний стан та
напрямки розвитку. Право. Х. 2009, с. 108-116.
Бисага Ю.М. Конституційно-процесуальне право України. Підручник. – Ужгород,
2001. – 360 С.
Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права. – К., 2005.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України. Посібник. – К., 2010. – 536
с.
Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України. Посібник.
– К., 2009. – 568 с.
Проблеми сучасної конституціоналістики. Розділ 7. Конституційне процесуальне
право. Посібник. – К., 2011. – С. 191-225.

Форми та методи навчання:

лекції, практичні, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності :

залік

(екзамен, залік)

Мова навчання :

українська

Спеціальність : 06.03040101 - правознавство
Розглянуто на засіданні кафедри «31» серпня 2015 р.
Завідувач кафедри
Затверджено на Вченій раді факультету
Декан

Протокол № 1

(підпис)

«
(підпис)

»………………. 2015 р.

Протокол №

