
ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – формування у студентів системи знань про основи конституційного 
права зарубіжних країн та основних його інститутів; місце та значення порівняльного 
конституційного права в системі державно-правових дисциплін, його роль у формуванні 
правової культури; розуміння студентами системи правових норм, що регулюють 
конституційну сферу, принципів і норм конституційного права України і зарубіжних країн, 
вміння їх кваліфікованого застосування в практичній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Порівняльне конституційне право» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК : «Історія України», 
«Теорія держави і права», «Країнознавство», інтегрується з вивченням дисципліни 
«Країнознавство», «Міжнародні відносини та світова політика». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 
політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному, 
інформаційному на основі сучасних тенденцій конституційного розвитку держав світу; 
здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 
континенті, та місце в них України; здатність розуміти національні інтереси України на 
міжнародній арені; здатність визначати конституційно-правовий статус вищих органів 
державної влади у державах з різною формою правління. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та 
джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних 
відносин; природу та характер взаємодії окремих країн та регіонів на глобальному, 
регіональному та локальному рівні, виходячи із особливостей та тенденцій конституційного 
розвитку держав світу на сучасному етапі; базових понять, категорій, інститутів 
конституційного права зарубіжних країн; конституційно-правовий статус вищих органів 
державної влади у державах з різною формою правління; основи будови та функціонування 
конституційного контролю в зарубіжних країнах; моделі конституційно-правового 
регулювання статусу особистості, конституційні принципи економічної, соціальної, 
політичної систем суспільства; 

уміти: досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; розуміти 
джерела конституційного права зарубіжних країн; розуміти специфіку суспільних відносин в 
зарубіжних країнах, врегульованих нормами конституційного права. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальна теорія конституційного права зарубіжних країн. Конституція та 

конституційний контроль. Предмет, метод та джерела порівняльного конституційного 
права. Основи теорії конституції. Конституційне правосуддя в зарубіжних країнах. 
Конституційно-правовий статус особи.  

Форма держави в зарубіжних країнах. Інститут виборчого права та 
конституційний статус вищих органів державної влади. Конституційні інститути 
безпосерднього народовладдя. Конституційні інститути форми держави в зарубіжних 
країнах. Конституційно-правовий статус парламенту у зарубіжних країнах. Конституційно-
правовий статус глави держави. Місцеве управління та місцеве свамоврядування в 
зарубіжних країнах.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Чернецька Олена Василівна, к.ю.наук, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства. 
 


