
Назва дисципліни Порівняльне конституційне право 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини», освітня програма 

«Міжнародні економічні відносини», 2-й курс, 3-й семестр 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

Лемішко Юрій Миколайович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, ауд. 2-64);  

тел. (057) 705-10-59,  

електронна адреса lemeshko7@ukr.net 
 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з правознавства та дисциплін загально гуманітарного 

циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне 

конституційне право» є формування у здобувачів як 

майбутніх висококваліфікованих фахівців необхідних знань 

про конституційне право сучасних держав, розвиток та 

сучасний стан явища конституціоналізму, здобути практичні 

навички із ознайомлення та використання у юридичній 

діяльності основних інститутів конституційного права 

зарубіжних країн. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен набути наступні загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово 

ЗК8 . Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 



ЗК11. Здатність працювати в команді.  

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Набути наступні фахові компетентсності: 

ФК2. Здатність використовувати базові категорії та новітні 

теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних 

економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 

застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та 

розвитку міжнародних економічних відносин. 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і 

послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної 

торгівлі.  

ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації 

міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин. 

ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень 

міжнародних економічних відносин та світового господарства 

у міждисциплінарному поєднанні із політичними, 

юридичними, природничими науками. 

 ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування 

правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) 

вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.  

ФК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ 

та процесів у міжнародній сфері з урахуванням 

причиннонаслідкових та просторово-часових зв’язків  

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної 

діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.  

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової 

компоненти у міжнародних економічних відносинах. 

 ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях з використанням фахової термінології, 

включаючи усну і письмову комунікацію державною та 

іноземними мовами. 

ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень 

знань, генерувати й ефективно використовувати їх в 

практичній діяльності 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Порівняльне конституційне право як наука та 

навчальна дисципліна; Тема 2. Сучасні моделі конституцій;  

Тема 3. Конституційні моделі організації державної влади та 

базові принципи життя суспільства; Тема 4. Конституційно-

правовий статус людини та громадянина в сучасному світі; 

Тема 5. Законодавча влада у сучасних державах; Тема 6. Глава 

держави; Тема 7. Конституційні моделі судової влади та 

конституційного правосуддя; Тема 8. Основні моделі 

конституційного регулювання організації та функціонування 

Збройних сил та проходження військової служби за сучасними 

конституціями світу 

Методи контролю результатів навчання. 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні 



методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який 

проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю на лекціях, у формі виступів здобувачів при 

обговоренні питань на проблемних лекціях, у формі 

тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення 

модульної оцінки, при проведенні іспиту і враховуються при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на 

підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної 

роботи 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки 

здобувачів: тестові завдання; виконання творчих завдань; 

виконання індивідуальної роботи. 

Підсумковий контроль - залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 


