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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. 
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