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Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з філософії, історії, теорії держави та права, 
правознавства, конституційного права України.  

Опис 

Мета дисципліни.  
метою вивчення Порівняльного конституційного права є 
придбання знань про конституційне право України та 
конституційне право сучасних держав, розвиток та 
сучасний стан конституціоналізму та впливу на нього 
процесів глобалізації. 
Очікувані результати навчання.  
внаслідок вивчення програмного матеріалу з дисципліни 
Порівняльне конституційне право студент повинен бути 
ознайомленим з: 

- Сучасними моделями конституцій 
- Правовим регулюванням діяльності органів публічної 

влади 
- Конституційними моделями організації державної 

влади 
- Категорією конституційного ладу 
- Конституційного регулювання форм державного 

правління у сучасних державах 
- Основними моделями територіальної організації 

влади у сучасних державах 
- Конституційним регулюванням демократичної 

державності 
- Конституційної характеристикою правової держави 
- Конституційно-правовим статусом людини та 

громадянина у сучасному світі; 
- Законодавчою владою у сучасних державах; 
- Моделями виконавчої влади 
- Місцем та роллю глави держави; 
- Конституційними моделями судової влади та 

конституційним правосуддям; 
- Основними моделями конституційного регулювання 

організації та функціонування Збройних Сил та 
проходження військової служби за сучасними 
конституціями світу. 

Знати:  
- сутність конституції як Основного Закону сучасної 

держави;  



- поняття конституційного ладу сучасних країн, 
основні засади конституційного ладу; 

- сутність держави, її функції, положення теорії поділу 
влади, конкретні приклади функціонування «системи 
стримувань та противаг» у конституційному законодавстві 
країн світу; 

- конституційно-правовий статус людини; 
- основні конституційно-правові засади 

функціонування законодавчої влади у світі; 
- конституційно-правовий статус глави держави, його 

місце в системі органів влади; 
- основні конституційно-правові моделі 

функціонування виконавчої влади у світі; 
- конституційно-правові засади функціонування 

судової та контрольно-наглядової влади; 
Вміти: 

- орієнтуватись в системі конституційно-правового 
законодавства України та зарубіжних країн;  

- аналізувати і тлумачити конституційно-правові 
норми сучасних країн;  

- здійснювати порівняльний аналіз конституційно-
правових норм зарубіжних країн та національного 
законодавства;  

- використовувати передбачені конституційно-
правовим законодавством правові процедури захисту прав і 
свобод людини та громадянина; 

- правильно тлумачити та застосовувати норми 
конституційного права для обґрунтування та прийняття 
юридично значимих рішень. 
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 
засвоїти матеріал за наступними темами: 1) Порівняльне 
конституційне право як наука та навчальна дисципліна 2) 
Сучасні моделі конституцій 3) Конституційні моделі 
організації державної влади та базові принципи життя 
суспільства 4) Конституційно-правовий статус людини та 
громадянина в сучасному світі 5) Законодавча влада у 
сучасних державах 6) Глава держави 7) Конституційні 
моделі судової влади та конституційного правосуддя 8) 
Основні моделі конституційного регулювання організації та 
функціонування Збройних сил та проходження військової 
служби за сучасними конституціями світу 
 
Методи контролю результатів навчання 
Поточний контроль у формі опитування.  
Підсумковий контроль у формі екзамену. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 53 години / 
3 кредити ECTS. 
 
Мова викладання.  
Українська. 

 


