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ВСТУП
Вивчення державного (конституційного) права зарубіжних
держав є важливим напрямом сучасної юридичної освіти. Дана
навчальна дисципліна покликана поглибити знання студентів про
найважливіші
категорії
та
положення
науки
державного
(конституційного) права, основні принципи та форми організації та
здійснення державної влади, історії світового розвитку конституцій,
конституційних засад суспільного ладу, територіального устрою,
конституційно-правового статусу людини і громадянина в зарубіжних
країнах.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн» є аналіз базових інститутів
державного (конституційного) права зарубіжних країн, засвоєння
основних особливостей організації діяльності органів державної
влади, виявлення закономірностей та особливостей здійснення
державної влади та місцевого самоврядування в державах світової
спільноти.
Завдання навчальної дисципліни: засвоєння знань про
предмет, джерела та суб’єкти державного (конституційного) права
зарубіжних країн; опанування найважливіших категорій та положень
науки конституційного права, основних принципів та форм
організації та здійснення державної влади; вивчення історії світового
розвитку конституцій, порядок прийняття, внесення змін та
доповнень до конституцій в зарубіжних країнах; засвоєння
конституційних засад суспільного ладу, територіального устрою,
конституційно-правового статусу людини і громадянина в
зарубіжних країнах.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність суспільних
відносин, які складаються у процесі здійснення державної влади,
порядку її формування та взаємодії між законодавчою, виконавчою та
судовою гілками влади в зарубіжних країнах.
У
результаті
засвоєння
матеріалу
курсу
«Державне
(конституційне) право зарубіжних країн» студенти повинні знати:
– поняття,
предмет,
метод
і
джерела
державного
(конституційного) права зарубіжних країн;
– сучасні види конституцій;
– форми держави у зарубіжних країнах;
– основи правового статусу людини і громадянина в зарубіжних
країнах;
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–

особливості конституційно-правового статусу політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах;
– конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади в зарубіжних країнах;
– особливості місцевого управління та самоврядування в
зарубіжних країнах.
Студенти повинні уміти:
–
аналізувати констуції зарубіжних країн, в яких закріплено
основні державно-правові інститути;
–
орієнтуватися в системі конституційно-правового законодавства
і конституційно-правовій практиці зарубіжних країн;
–
тлумачити конституційно-правові норми зарубіжних країн;
–
використовувати матеріали науки державного (конституційного)
права зарубіжних країн у вирішенні професійних завдань.
Пропонована програма дисципліни «Державне (конституційне)
право зарубіжних країн» структурована згідно з особливостями
організації навчального процесу і складається з двох логічно
взаємопов’язаних
змістових модулів. Важливу роль програма
відводить питанням, які присвячені особливостям, розвитку та
класифікації світових конституцій; конституційно-правовому статусу
політичних партій та інших громадських об’єднань в зарубіжних
країнах;
конституційним формам безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах; основам державного (конституційного) ладу
окремих країн світової спільноти. Значний інтерес та потребі у
вивченні становить чотирнадцята тема навчальної програми щодо
особливостей конституційного права та практики держав-членів
Європейського Союзу, що набуває особливого значення у контексті
процесу європейської інтеграції України.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі
визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним
дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а
також юридичних дисциплін. Програма курсу враховує набуті
студентами під час вивчення курсу «Історія держави і права
зарубіжних країн», готує їх до вивчення у майбутньому інших
навчальних дисциплін.
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної
програми, затвердженої Вченою радою ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 16.04.2014 р.
(протокол № 5).
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» для студентів
спеціальності 081б1 «Право» освітнього ступеня бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS 5.
2. Кількість модулів: денна 2, заочна 2.
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: нормативна
4. Курс: денна 1, заочна 1.
5. Семестр: денна 2 заочна 2.
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 64.
- лекції: 1 семестр , 2 семестр -34.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -30.
- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр -86.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -екзамен.
- кількість годин на тиждень: 1 семестр -, 2 семестр -4.
7. Заочна форма навчання, годин: - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 14.
- лекції: 1 семестр -, 2 семестр 8
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -6.
- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр 136.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр екзамен.

Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Державне(конституційне) право зарубіжних країн» для студентів
спеціальності 081б1інт «Право» освітнього ступеня бакалавр
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS 2.
2. Кількість модулів: денна 2, заочна 2.
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: нормативна
4. Курс: денна 3, заочна 3.
5. Семестр: денна 2 заочна 2.
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 32.
- лекції: 1 семестр , 2 семестр -18.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -14.
- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр -40.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр -ПМК.
- кількість годин на тиждень: 1 семестр -, 2 семестр -4.
7. Заочна форма навчання, годин: - загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 8.
- лекції: 1 семестр -, 2 семестр 4
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр -4.
- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр 64.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр -, 2 семестр ПМК.
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Розділ 2.1. Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни на
ІІ семестр 2016/2017 навчального року для студентів за напрямом
підготовки 081б1 «Право»
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 48 год., у т.ч.:
- лекція – 34 год.
- семінарське – 30 год.
2. Самостійна робота
студента – 86 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до семінарських
занять
3. Проведення модульної
контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

Тижнів, годин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Х

Х

Х

Розділ 2.1. Таблиця 2.2. Робочий графік навчальної дисципліни на
ІІ семестр 2016/2017 навчального року для студентів спеціальності
081б1інт «Право»
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 32 год., у т.ч.:
- лекція – 18 год.
- семінарське – 14 год.
2. Самостійна робота
студента – 40 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до практичних
занять
3. Проведення модульної
контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

Тижнів, годин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2

1
Х

1

1
Х
Х
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом
навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної
форми навчання спеціальності 081б1 «Право»

1

індивідуальноконсультативна робота

самостійна
робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

2
3
4
5
6
7
8
Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
–
1.
5
2
–
–
3
(конституційного) права зарубіжних країн
2. Конституції зарубіжних країн
5
2
–
–
3
–
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
–
3.
4
–
–
–
4
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
–
4.
6
2
2
–
2
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного
–
5.
4
2
–
–
2
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій
–
6. та інших громадських об’єднань в зарубіжних
6
–
2
–
4
країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
–
7.
5
2
–
–
3
зарубіжних країнах
8. Законодавча влада в зарубіжних країнах
6
2
2
–
2
–
Конституційно-правовий статус глави держави в
–
9.
6
2
2
–
2
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів
–
10.
5
2
–
–
3
виконавчої влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
–
11.
7
2
2
–
3
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в
–
12.
5
2
–
–
3
зарубіжних країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
–
13.
4
–
–
4
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
–
14.
7
2
2
–
3
Європейського Союзу
–
Всього
75 22 12
–
41

Продовж. табл.
Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

9

2

2

–

5

6

–

2

–

4

8

–

–

–

8

7

–

2

–

5

9

2

2

–

5

6

–

2

–

4

Всього

75

12

18

–

45

Разом:

150

34

30

–

86

15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки
Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки
Основи державного (конституційного) права
Іспанії
Основи державного (конституційного) права
Японії
Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної
форми навчання спеціальності 081б1 «Право»

4

5

6

7

індивідуальноконсультативна робота

3

практичні
заняття
самостійна
робота

2

семінарські
заняття

1

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
Позааудитозаняття
рна робота
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Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституції зарубіжних країн
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій та
інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах
Законодавча влада в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних
країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн
Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу
Всього

6

2

–

–

4

–

6

2

–

–

4

–

8

–

–

–

8

–

6

–

–

2

4

–

4

–

–

–

4

–

6

–

–

–

6

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

6

–

–

2

4

–

3

–

–

–

3

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

8

–

–

8

–

6

2

–

–

4

–

75

6

–

4

65

–

–

10

Продовж.табл.
Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії

9

–

–

2

7

–

9

2

–

–

7

–

8

–

–

–

8

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

21. Основи державного (конституційного) права Іспанії

7

–

–

–

7

–

22. Основи державного (конституційного) права Японії

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

Всього

75

2

–

2

71

–

Разом:

150

8

–

6

136

–

15.

17.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки

Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
19.
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
20.
Італійської республіки
18.

Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
24.
Російської Федерації
23.

11

Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної
форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право»

індивідуальноконсультатив-на
робота

самостійна
робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

1

2
3
4
5
6
7
8
Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
1.
3
2
–
–
1
–
(конституційного) права зарубіжних країн
2. Конституції зарубіжних країн
3
2
–
–
1
–
Конституційні засади суспільного ладу
3.
1
–
–
–
1
–
зарубіжних країн
Основи конституційно-правового статусу людини
4.
4
2
2
–
–
–
і громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного
5.
3
2
–
–
1
–
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних
6. партій та інших громадських об’єднань в
1
–
–
–
1
–
зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
7.
3
2
–
–
1
–
зарубіжних країнах
8. Законодавча влада в зарубіжних країнах
3
–
2
–
1
–
Конституційно-правовий статус глави держави в
9.
2
–
2
–
–
–
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів
10.
3
2
–
–
1
–
виконавчої влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
11.
3
–
2
–
1
–
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в
12.
3
2
–
–
1
–
зарубіжних країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
13.
1
–
–
1
–
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
14.
3
2
–
–
1
–
Європейського Союзу
Всього

36

16

8

–

16

–

12

Продовж. табл.
Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії

5

–

2

–

3

–

4

2

–

–

2

–

3

–

–

–

3

–

5

–

2

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

4

–

2

–

2

–

3

–

–

–

3

–

Всього

36

2

6

–

28

–

Разом:

72

18

14

–

40

–

15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки
Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки
Основи державного (конституційного) права
Іспанії
Основи державного (конституційного) права
Японії
Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації
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Таблиця 3.4. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної
форми навчання спеціальності 081б1інт «Право», Черкаського, Херсонського
локальних центрів дистанційного навчання

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4

5

6

індивідуальноконсультатив-на
робота

2

самостійна
робота

1

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

7

8

Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
4
2
–
–
2
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституції зарубіжних країн
4
2
–
–
2
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
3
–
–
–
3
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
2
–
–
–
2
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного (конституційного)
3
–
–
–
3
права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій та
2
–
–
–
2
інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
2
–
–
–
2
зарубіжних країнах
Законодавча влада в зарубіжних країнах
2
–
–
–
2
Конституційно-правовий статус глави держави в
2
–
–
–
2
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів виконавчої
2
–
–
–
2
влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
2
–
–
–
2
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних
2
–
–
–
2
країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
2
–
–
2
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
2
–
–
–
2
Європейського Союзу
Всього
36
4
–
–
32

14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Продовж. табл.
Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
15.
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії

5

–

–

2

3

–

5

–

–

–

5

–

3

–

–

–

3

–

4

–

–

2

2

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

21. Основи державного (конституційного) права Іспанії

8

–

–

–

8

–

22. Основи державного (конституційного) права Японії

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

Всього

36

–

–

4

32

–

Разом:

72

4

–

4

64

–

17.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки

Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
19.
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
20.
Італійської республіки
18.

Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
24.
Російської Федерації
23.
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни, яка викладається для студентів денної
форми навчання спеціальності 081б1«Право», 081б1інт «Право»

Назва модуля(розділу) , теми та питання, що розглядаються на
лекції

Обсяг
годин

Назва теми семінарського,
практичного
або лабораторного заняття

Обсяг
годин

1
2
3
Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела державного
Тема 1 «Поняття, предмет, система та
(конституційного) права зарубіжних країн»
джерела державного (конституційного) права
Лекція 1 «Поняття, предмет, система та джерела державного
зарубіжних країн»
(конституційного) права зарубіжних країн»
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі
права і навчальної дисципліни.
2. Витоки державного (конституційного) права зарубіжних
країн.
3. Поняття джерела державного (конституційного) права та
його значення:
3.1. Договір як джерело державного (конституційного)
права в зарубіжних державах;
3.2. Конституційно-правовий
звичай
як
джерело
державного (конституційного) права;
3.3. Судовий
прецедент
як
джерело
державного
(конституційного) права в зарубіжних державах;
3.4. Доктрина як джерело державного (конституційного)
права;

21
22

Навчальнометодична
література
(порядковий
номер за
переліком)

4

5

1-6

–

1
3.5. Правові

принципи
як
(конституційного) права.

2
джерела

3

4

5

державного

Тема 2 «Конституції зарубіжних країн»
Лекція 2 «Конституції зарубіжних країн»
1. Поняття, зміст та соціальні функції конституції.
Історичний розвиток терміну «конституція».
2. Класифікація конституцій.
3. Структура конституції: преамбула, основна частина,
прикінцеві положення, перехідні положення.
4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій.
5. Поняття та суть інституту конституційного контролю
(нагляду).
Тема 3 «Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн»
Тема 4 «Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах»
Лекція 3 «Основи конституційно-правового статусу
людини і громадянина в зарубіжних країнах»
1. Поняття конституційно-правового правового статусу
людини і громадянина в зарубіжних країнах.
2. Поняття та ознаки громадянства. Способи та умови
набуття
громадянства.
Підстави
припинення
громадянства.
3. Правове становище іноземних громадян, осіб без
громадянства та біженців.
4. Конституційно-правове
регулювання
статусу
національних меншин і корінних народів у зарубіжних
державах.

Тема 2 «Конституції зарубіжних країн»

21
22

-

21
22

1-6

–

Тема 3 «Конституційні засади суспільного
ладу зарубіжних країн»
Тема 4 «Основи конституційно-правового
статусу людини і громадянина в зарубіжних
країнах»
Семінарське
заняття
1
«Основи
конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах»
1. Поняття
конституційно-правового
правового статусу людини і громадянина
в зарубіжних країнах.
2. Поняття та ознаки громадянства. Способи
та умови набуття громадянства.
3. Правове становище іноземних громадян,
осіб без громадянства та біженців.
Конституційно-правове
регулювання

-

21
22

17

1

Тема 5 «Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн»
Лекція
4
«Держава як
категорія
державного
(конституційного) права зарубіжних країн»
1. Поняття, сутність та ознаки держави
2. Поняття та структура форми держави. Види форм
держави.
3. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.
4. Форми державного (територіально-політичного) устрою.
5. Державний режим як елемент форми держави.
Тема 6 «Конституційно-правовий статус політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах»

2

3
статусу національних меншин і корінних
народів у зарубіжних державах.
4. Загальна
характеристика
інституту
конституційних прав і свобод. Еволюція
інституту прав і свобод людини та
громадянина.
5. Поняття, суть і види правових гарантій
конституційних прав і свобод особи у
зарубіжних
країнах.
Міжнародноправовий захист прав людини.

4

Тема 5 «Держава як категорія державного
(конституційного) права зарубіжних країн»
21
22

–

5

35-50

–

Тема 6 «Конституційно-правовий статус
політичних партій та інших громадських
об’єднань в зарубіжних країнах»
Семінарське заняття 2 «Конституційноправовий статус політичних партій та
інших громадських об’єднань в зарубіжних
країнах»
1. Поняття, сутність та функції політичних

35-50
21

18

1

2

2.
3.

4.

5.

Тема 7 «Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах»
Лекція 5 «Конституційні форми безпосередньої
демократії в зарубіжних країнах»
1. Поняття і зміст прямої демократії. Форми прямої
демократії в зарубіжних державах. Референдум: поняття та
види.
2. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн.
3. Поняття, соціальні функції та види виборів.
4. Поняття та види виборчих систем.
Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії.
Тема 8 «Законодавча влада в зарубіжних країнах»
Лекція 6 «Законодавча влада в зарубіжних країнах»

3
партій
в
зарубіжних
країнах.
Класифікація
політичних
партій.
Історичний розвиток політичних партій.
Організаційна будова політичних партій.
Партійні
системи.
Багатопартійні
системи.
Двопартійні
системи.
Однопартійні системи.
Конституційні засади та межі правового
регулювання громадських об’єднань.
Спілки підприємців. Профспілки. Спілки
споживачів. Лобістські групи. Групи
тиску.
Конституційно-правовий
статус
релігійних громад і церкви в зарубіжних
державах.

4

Тема 7 «Конституційні форми безпосередньої
демократії в зарубіжних країнах»
21
22

21

5

35-50

–

Тема 8 «Законодавча влада в зарубіжних
країнах»

21
22

35-50,53

19

1
1. Поняття парламенту. Місце і роль парламенту серед
вищих органів держави в зарубіжних країнах.
2. Конституційно-правове
регулювання
структури
парламентів у зарубіжних країнах.
3. Походження інституту парламенту.

Тема 9 «Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах»
Лекція 7 «Конституційно-правовий статус глави держави
в зарубіжних країнах»
1. Поняття і юридична природа інституту глави держави в
зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави держави у
зарубіжних країнах. Місце глави держави в системі
поділу влади.
2. Моделі інституту глави держави. Одноосібний і

2

21

3
Семінарське заняття 3 «Законодавча влада
в зарубіжних країнах»
1. Поняття
парламенту
Парламент
і
парламентаризм. Походження інституту
парламенту.
2. Класифікація парламентів зарубіжних
країн.
3. Конституційно-правове
регулювання
структури парламентів у зарубіжних
країнах. Монокамерні та бікамерні
парламенти.
4. Палати
парламенту,
порядок
їх
формування. Верхня і нижня палати
парламенту.
5. Комітети (комісії) парламентів і палат.
Парламентські фракції. Лобістські групи.
Керівні органи палат. Одноосібні і
колегіальні органи. Партійні фракції
палат.
Тема 9 «Конституційно-правовий статус
глави держави в зарубіжних країнах»
Семінарське заняття 4 «Конституційноправовий статус глави держави в
зарубіжних країнах»
1. Поняття і юридична природа інституту
глави держави в зарубіжних країнах.
Еволюція інституту глави держави у
зарубіжних країнах. Моделі інституту

4

5

35-50
21
22

20

1
колегіальний глава держави.
3. Повноваження глави держави, їх види.

2
2.
3.

4.
5.

6.

Тема 10 «Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах»
Лекція 8 «Конституційно-правовий статус органів
виконавчої влади в зарубіжних країнах»
1. Поняття та загальна характеристика органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах.
2. Уряд – носій виконавчої влади в зарубіжних країнах.
Класифікація урядів зарубіжних країн.
3. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних
країнах.
4. Компетенція уряду в зарубіжних країнах.
5. Підстави і порядок припинення повноважень уряду.

3
глави держави.
Повноваження глави держави, їх види.
Монарх: особливості конституційноправового
статусу.
Порядок
престолоспадкування.
Системи
престолоспадкування.
Інститут
регентства.
Конституційно-правовий
статус
президента в зарубіжних державах.
Конституційно-правовий
статус
допоміжних органів та установ при главі
держави. Апарат глави держави.
Відповідальність глави держави в
зарубіжних
країнах.
Інститут
контрасигнатури. Інститут імпічменту:
поняття, форми здійснення.

4

5

Тема 10 «Конституційно-правовий статус
органів виконавчої влади в зарубіжних
країнах»
21
22

–

21

1
6. Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних
країнах.
Тема 11 «Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах»
Лекція 9 «Конституційно-правовий статус органів
судової влади в зарубіжних країнах»
1. Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних
країнах.
2. Поняття
судової
системи.
Конституційно-правові
принципи організації і діяльності судових систем.
3. Моделі судових систем. Англосаксонська модель.
Романо-германська модель. Соціалістична модель.
Мусульманська модель.
4. Особливості організації судових систем у державах з
унітарною і федеративною формами державного устрою.

2

21

3
Тема 11 «Конституційно-правовий статус
органів судової влади в зарубіжних
країнах»
Семінарське заняття 5 «Конституційноправовий статус органів судової влади в
зарубіжних країнах»
1. Поняття судової влади та її місце в
механізмі поділу влади. Поняття судової
системи.
Конституційно-правові
принципи організації і діяльності судових
систем. Моделі судових систем.
2. Особливості організації судових систем у
державах з унітарною і федеративною
формами державного устрою.
3. Системи судів загальної юрисдикції.
Спеціалізовані
системи
судів.
Адміністративна юстиція.
4. Соціальні функції судової влади. Охорона
прав і законних інтересів громадян.
Охорона правопорядку від злочинних та
інших
правопорушень.
Специфічні
органи з судовими повноваженнями. Суд
присяжних.
5. Види судових органів. Органи досудового
слідства
(медіатори,
консіліатори,
посередники). Суди загальної юрисдикції.
Спеціалізовані
суди.
Інстанційність

4

5

1-6,38
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22

22
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Тема 12 «Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах»
Лекція 10 «Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах»
1. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних
країнах.
2. Основні системи (моделі) місцевого самоврядування.
3. Порядок організації, структура місцевих органів.
4. Повноваження органів місцевого самоврядування в
зарубіжних країнах.
5. Форми урядового контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування.
Тема 13 «Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн»

Тема 14 «Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу»
Лекція 11 «Особливості конституційного права державчленів Європейського Союзу»
1. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна
структура Європейського Союзу.
2. Поняття та структура права Європейського Союзу.
3. Правовий статус громадян Європейського Союзу.
4. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове регулювання членства держав у

2

3
судових органів. Суди першої інстанції.
Апеляційні суди. Касаційні суди.
Тема
12
«Місцеве
управління
самоврядування в зарубіжних країнах»

та

21
22

-

21
22

4

5

1-6

–

Тема 13 «Конституційне регулювання
зовнішньої політики зарубіжних країн»

Тема 14 «Особливості конституційного права
держав-членів Європейського Союзу»
Семінарське заняття 6 «Особливості
конституційного права держав-членів
Європейського Союзу»
1. Парламент Європейського Союзу.
2. Уряд Європейського Союзу.
3. Суд Європейського Союзу. Судді та
генеральні адвокати Європейського Суду.

-

21

23

1

2

Європейському Союзі.

3

4

5

4. Лаекенська декларація від 14-15 грудня

5.

2001 р. Європейська Конституція від 29
жовтня 2004 р. Основні положення
Лісабонської угоди про внесення змін в
Угоду про Європейський Союз й Угоди
про заснування Європейської Спільноти
від
13 грудня 2007 р.
Вплив права Співтовариства на правові
системи держав-членiв.

Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Тема 15 «Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки»
Лекція 12 «Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки»
1. Загальна
характеристика
Конституції
США.
Конституція США в системі джерел конституційного
права США. Структура та особливості Конституції
США.
2. Основні конституційні принципи.
3. Порядок внесення поправок до конституції, інститут
конституційного контролю.

21

Тема
15
«Основи
державного
(конституційного) права Сполучених Штатів
Америки»
Семінарське
заняття
7
«Основи
державного
(конституційного)
права
Сполучених Штатів Америки»
1. Загальна характеристика Конституції
США. Порядок внесення поправок до
конституції, інститут конституційного
контролю.
2. Конституційно-правовий статус людини і
громадянина в США. Американський
Білль про права.
3. Вищі федеральні державні органи.
Структура
Конгресу
і
порядок
формування Палати представників та
Сенату.

16-21,51,59-60

21
22

24

1

Тема 16 «Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»
Лекція 13 «Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»
1. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і особливості. Джерела британської
конституції.
2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.
Права та свободи людини і громадянина.
3. Монарх як глава держави.
4. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої
Британії і Північної Ірландії. Особливості принципу
поділу влади.
5. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії.

2

21
22

3
4. Президент
США,
його
місце
в
конституційному механізмі..
5. Судова влада: поняття, конституційні
основи її організації.
6. Місцеве
самоврядування
в
США.
Конституційно-правовий статус штату.
Вищі органи влади штату. Статус
федерального округу Колумбія, ПуертоРико, Гуаму, Віргінських островів,
Східного Самоа.
Тема
16
«Основи
державного
(конституційного)
права
Об’єднаного
королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»
Семінарське
заняття
8
«Основи
державного
(конституційного)
права
Об’єднаного королівства Великої Британії
і Північної Ірландії»
1. Парламент Об’єднаного королівства
Великої Британії і Північної Ірландії,
його структура.
2. Порядок формування Палати громад. Внутрішня організація Палати громад, керівні
органи, комітети палати.
3. Палата лордів. Лоббі. Конституційноправовий статус члена парламенту,
посадових осіб палат парламенту. Спікер
палати лордів.

4

5

16-21,51,59-60

21

25

1

2

3
Виконавча влада. Уряд і кабінет.
Структура кабінету, його функції.
«Тіньовий» кабінет міністрів.
5. Судова система. Палата лордів, Судовий
комітет Таємної ради як вищі суди.
Особливості судової системи Північної
Ірландії і Шотландії.

4

5

4.

Тема 17 «Основи державного (конституційного) права
Французької республіки»
Лекція 14 «Основи державного (конституційного) права
Французької республіки»
1. Загальна характеристика конституції Французької
республіки, її характерні риси й особливості. Конституція
і конституційний розвиток Французької республіки.
2. Джерела конституційного права Французької республіки.
3. Перегляд Конституції Французької республіки.
21

Тема
17
«Основи
державного
(конституційного)
права
Французької
республіки»
Семінарське заняття 9 «Основи
державного (конституційного) права
Французької республіки»
1. Загальна характеристика конституції
Французької республіки, її характерні
риси й особливості. Конституція і
конституційний розвиток Французької
республіки. Джерела конституційного
права Французької республіки.
2. Президент Французьської республіки:
порядок обрання та компетенція.
3. Уряд Французької республіки: його склад
і порядок формування. Конституційноправовий
статус
Ради
Міністрів
Французької республіки.
4. Парламент
Французької
республіки:
поняття, структура, порядок формування
Національних зборів і Сенату.

16-21,51,59-60

21

26

1

2

Тема 18 «Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина»
Лекція 15 «Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина»
1. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН
від 23 травня 1949 р.
2. Особливості преамбули Конституції. Договір між ФРН та
НДР про відновлення єдності Німеччини від 31 серпня
1990 р.
3. Порядок внесення змін до Основного закону ФРН.
21

3
5. Конституційні засади судової
Французької республіки.

4

5

влади

Тема
18
«Основи
державного
(конституційного)
права
Федеративної
Республіки Німеччина»
Семінарське заняття 10 «Основи
державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина»
1.
Конституційно-правова
природа
Основного
закону
ФРН
від 23 травня 1949 р. Особливості
преамбули Конституції. Договір між ФРН
та НДР про відновлення єдності
Німеччини від
31 серпня
1990 р.
2. Конституційно-правовий статус людини та
громадянина
у ФРН.
Особливості
громадянства
Німеччини.
Правовий
статус німців.
3.
Бундестаг:
порядок
формування,
внутрішня організація (керівні органи,
комітети, партійні фракції).
4. Федеральний президент: порядок його
обрання, повноваження.
5.
Федеральний
уряд,
його
склад.
Конституційно-правовий
статус
Федерального канцлера.
6. Німецький федералізм. Вищі органи влади

16-21,51,59-60

21
22

27

1

2

Тема 19 «Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія»
Лекція 16 «Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія»
1. Загальна
характеристика
конституційного
ладу
Швейцарії. Конституція Швейцарської Конфедерації
1999 р.
2. Історичний розвиток конституціоналізму Швейцарії.
3. Конституції кантонів.

Тема 20 «Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки»

3
в землях: ландтаги земель, уряди земель.
Землі ФРН.

21

Тема
19
«Основи
державного
(конституційного)
права
Республіки
Швейцарія»
Семінарське
заняття
11
«Основи
державного
(конституційного)
права
Республіки Швейцарія»
1. Конституція Швейцарської Конфедерації
1999
р.
Історичний
розвиток
конституціоналізму
Швейцарії.
Конституції кантонів.
2. Законодавча
влада
у
Швейцарії.
Федеральні збори Швейцарії.
3. Виконавча
влада
у
Швейцарії.
Федеральна
Рада
Швейцарії.
Федеральний канцлер Швейцарії.
4. Судова влада. Федеральний Верховний
суд – найвищий федеральний судовий
орган.
5. Адміністративно-територіальний устрій.
Статус столиці Берну та міста Лозанна.
Місцеве самоврядування.

–

Тема
20
«Основи
державного
(конституційного)
права
Італійської
республіки»
Семінарське
заняття
12
«Основи

4

5

16-21,51,59-60

21

16-21,51,59-60
21

28

1

2

Тема 21 «Основи державного (конституційного) права
Іспанії»

–

–

3
державного
(конституційного)
права
Італійської республіки»
1. Загальна характеристика Конституції
Італії 1947 р. Взаємовідносини Італійської
держави і Ватикану.
2. Конституційно-правовий статус людини
та громадянина. Права, свободи та
обов’язки людини та громадянина в
Італійській республіці.
3. Парламент Республіки та його структура.
Палата депутатів і Сенат: порядок
формування, функції, повноваження.
4. Президент Республіки: порядок обрання,
функції, повноваження, відповідальність.
5. Порядок формування та склад Ради
міністрів. Голова Ради міністрів.
6. Конституційний суд Італії.
Тема
21
«Основи
державного
(конституційного) права Іспанії»
Тема
22
«Основи
державного
(конституційного) права Японії»
Семінарське
заняття
13
«Основи
державного
(конституційного)
права
Японії»
1. Загальна характеристика конституції
Японії.
2. Вищі державні органи. Імператор Японії.
Порядок престолонаслідування в Японії.

4

5

–
16-21,51,59-60

21

29

1

Тема 23 «Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки»
Лекція 17 «Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки»
1. Загальна характеристика та історичний розвиток
Конституції КНР.
2. Адміністративно-територіальний
поділ
країни.
Конституційно-правовий
статус
спеціальних
адміністративних районів Гонконг, Макао та Тайвань.
Автономні райони в КНР.
3. Муніципальні
утворення.
Міста
центрального
підпорядкування.

2

21

3
Конституційний статус імператора і його
функції.
3. Парламент:
структура
та
порядок
формування Палати представників і
Палати радників.
4. Кабінет міністрів. Порядок формування
кабінету, його структура. Функції
кабінету.
5. Верховний суд Японії, порядок його
формування. Особливості здійснення
конституційного контролю в Японії.
Тема
23
«Основи
державного
(конституційного)
права
Китайської
Народної Республіки»
Семінарське
заняття
14
«Основи
державного
(конституційного)
права
Китайської Народної Республіки»
1. Загальна характеристика та історичний
розвиток
Конституції
КНР.
Конституційно-правовий статус людини
та громадянина. Права, свободи та
обов’язки людини та громадянина КНР.
2. Законодавча влада в КНР.
3. Виконавча влада в КНР. Конституційноправовий статус глави КНР.
4. Правоохоронна, судова системи та інші
органи влади КНР.
5. Адміністративно-територіальний поділ
країни. Конституційно-правовий статус

4

5

16-21,51,59-60

21
22

30

1

2

Тема 24 «Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації»

–

Всього

3
спеціальних адміністративних районів
Гонконг, Макао та Тайвань. Автономні
райони в КНР.
Тема
24
«Основи
державного
(конституційного)
права
Російської
Федерації»
Семінарське
заняття
15
«Основи
державного
(конституційного)
права
Російської Федерації»
1. Конституція РФ та її розвиток.
2. Права, свободи та обов’язки людини та
громадянина.
3. Конституційно-правовий
статус
Президента РФ.
4. Федеральні
Збори
РФ:
структура,
чисельність, порядок утворення. Рада РФ:
структура і компетенція. Державна Дума:
структура і компетенція.
5. Федеральні органи виконавчої влади.
6. Конституційні основи судової влади в РФ.
Конституційний
Суд
РФ:
склад,
компетенція.

21- 34
год.
22- 18
год

4

5

16-21,51,59-60

21

21-30
22-14

21 – для студентів спеціальності 081б1 «Право», 22 – для студентів спеціальності 081б1інт «Право».
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни яка викладається для студентів заочної
форми навчання для студентів спеціальності 081б1 «Право», 081б1інт «Право»
Назва модуля(розділу) , теми та питання, що
розглядаються на лекції

Обсяг
годин

Назва теми семінарського, практичного
або лабораторного заняття

1
2
3
Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Тема 1 «Поняття, предмет, система та джерела державного
Тема 1 «Поняття, предмет, система та
(конституційного) права зарубіжних країн»
джерела державного (конституційного) права
Лекція 1 «Поняття, предмет, система та джерела державного
зарубіжних країн»

Обсяг
годин

Навчальнометодична
література
(порядковий
номер за
переліком)

4

5

1-6

(конституційного) права зарубіжних країн»

1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі права
і навчальної дисципліни.
2. Витоки державного (конституційного) права зарубіжних країн.
3. Поняття джерела державного (конституційного) права та його
значення:
3.1. Договір як джерело державного (конституційного) права в
зарубіжних державах;
3.2. Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) права;
3.3.
Судовий
прецедент
як
джерело
державного
(конституційного) права в зарубіжних державах;
3.4. Доктрина як джерело державного (конституційного) права;
3.5. Правові принципи як джерела державного (конституційного)
права.

21
22

–

32

1
Тема 2 «Конституції зарубіжних країн»
Лекція 2 «Конституції зарубіжних країн»
1. Поняття, зміст та соціальні функції конституції.
Історичний розвиток терміну «конституція».
2. Класифікація конституцій.
3. Структура конституції: преамбула, основна частина,
прикінцеві положення, перехідні положення.
4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій.
5. Поняття та суть інституту конституційного контролю
(нагляду).
Тема 3 «Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн»
Тема 4 «Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах»

2

3
Тема 2 «Конституції зарубіжних країн»

21
22

-

–

4

5
1-6

–

Тема 3 «Конституційні засади суспільного
ладу зарубіжних країн»
Тема 4 «Основи конституційно-правового
статусу людини і громадянина в зарубіжних
країнах»
Практичне
заняття
1
«Основи
конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах»
1. Поняття
конституційно-правового
правового статусу людини і громадянина
в зарубіжних країнах.
2. Поняття та ознаки громадянства. Способи
та умови набуття громадянства.
3. Правове становище іноземних громадян,
осіб без громадянства та біженців.
Конституційно-правове
регулювання
статусу національних меншин і корінних
народів у зарубіжних державах.
4. Загальна
характеристика
інституту

-

21

33

1

Тема 5 «Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн»
Тема 6 «Конституційно-правовий статус політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах»
Тема 7 «Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах»
Тема 8 «Законодавча влада в зарубіжних країнах»

2

–
–
–
–

Тема 9 «Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах»

–

3
конституційних прав і свобод. Еволюція
інституту прав і свобод людини та
громадянина.
5. Поняття, суть і види правових гарантій
конституційних прав і свобод особи у
зарубіжних
країнах.
Міжнародноправовий захист прав людини.
Тема 5 «Держава як категорія державного
(конституційного) права зарубіжних країн»
Тема 6 «Конституційно-правовий статус
політичних партій та інших громадських
об’єднань в зарубіжних країнах»
Тема 7 «Конституційні форми безпосередньої
демократії в зарубіжних країнах»
Тема 8 «Законодавча влада в зарубіжних
країнах»
Тема 9 «Конституційно-правовий статус
глави держави в зарубіжних країнах»
Практичне заняття 2 «Конституційноправовий статус глави держави в
зарубіжних країнах»
1. Поняття і юридична природа інституту
глави держави в зарубіжних країнах.
Еволюція інституту глави держави у
зарубіжних країнах. Моделі інституту
глави держави.
2. Повноваження глави держави, їх види.
3. Монарх: особливості конституційноправового
статусу.
Порядок

4

–

5

35-50
35-50

–
–

35-50

–

35-50,53
35-50

21

34

1

2

Тема 10 «Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах»

–

Тема 11 «Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах»

–

Тема 12 «Місцеве
зарубіжних країнах»

управління

та

самоврядування

в

Тема 13 «Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн»
Тема 14 «Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу»
Лекція 3 «Особливості конституційного права державчленів Європейського Союзу»
1. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна
структура Європейського Союзу.

–
-

21

3
престолоспадкування.
Системи
престолоспадкування.
Інститут
регентства.
4. Конституційно-правовий
статус
президента в зарубіжних державах.
5. Конституційно-правовий
статус
допоміжних органів та установ при главі
держави. Апарат глави держави.
6. Відповідальність
глави
держави
в
зарубіжних
країнах.
Інститут
контрасигнатури. Інститут імпічменту:
поняття, форми здійснення.
Тема 10 «Конституційно-правовий статус
органів виконавчої влади в зарубіжних
країнах»
Тема 11 «Конституційно-правовий статус
органів судової влади в зарубіжних
країнах»
Тема
12
«Місцеве
управління
та
самоврядування в зарубіжних країнах»
Тема 13 «Конституційне регулювання
зовнішньої політики зарубіжних країн»
Тема 14 «Особливості конституційного права
держав-членів Європейського Союзу»

4

5

–
1-6,38
–
–

1-6

-

–

35

1
2
3
2. Поняття та структура права Європейського Союзу.
3. Правовий статус громадян Європейського Союзу.
4. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове регулювання членства держав у
Європейському Союзі.
Модуль ІІ. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Тема 15 «Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки»

–

Тема
15
«Основи
державного
(конституційного) права Сполучених Штатів
Америки»
Практичне заняття 3 «Основи державного
(конституційного)
права
Сполучених
Штатів Америки»
1. Загальна характеристика Конституції
США. Порядок внесення поправок до
конституції, інститут конституційного
контролю.
2. Конституційно-правовий статус людини і
громадянина в США. Американський
Білль про права.
3. Вищі федеральні державні органи.
Структура
Конгресу
і
порядок
формування Палати представників та
Сенату.
4. Президент
США,
його
місце
в
конституційному механізмі..
5. Судова влада: поняття, конституційні
основи її організації.
6. Місцеве
самоврядування
в
США.
Конституційно-правовий статус штату.

4

5

16-21,51,59-60

21
22
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Тема 16 «Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»
Лекція 4 «Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»
1. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і особливості. Джерела британської
конституції.
2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.
Права та свободи людини і громадянина.
3. Монарх як глава держави.
4. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої
Британії і Північної Ірландії. Особливості принципу
поділу влади.
5. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії.
Тема 17 «Основи державного (конституційного) права
Французької республіки»
Тема 18 «Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина»

2

3
Вищі органи влади штату. Статус
федерального округу Колумбія, ПуертоРико, Гуаму, Віргінських островів,
Східного Самоа.

4

Тема
16
«Основи
державного
(конституційного)
права
Об’єднаного
королівства Великої Британії і Північної
Ірландії»

21

–

–

5

16-21,51,59-60

–

Тема
17
«Основи
(конституційного)
права
республіки»

державного
Французької

Тема
18
«Основи
(конституційного)
права
Республіки Німеччина»

державного
Федеративної

16-21,51,59-60
–
16-21,51,59-60
–

37

1
Тема 19 «Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія»
Тема 20 «Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки»
Тема 21 «Основи державного (конституційного) права
Іспанії»

2
–

–

–
–

Тема 23 «Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки»
Тема 24 «Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації»
Всього

–

–
21- 8
год.
22- 4
год

3
Тема
19
«Основи
(конституційного)
права
Швейцарія»
Тема
20
«Основи
(конституційного)
права
республіки»

державного
Республіки
державного
Італійської

Тема
21
«Основи
державного
(конституційного) права Іспанії»
Тема
22
«Основи
(конституційного) права Японії»
6.
Тема
23
«Основи
(конституційного)
права
Народної Республіки»
Тема
24
«Основи
(конституційного)
права
Федерації»

4
–

5
16-21,51,59-60

–

16-21,51,59-60

–

державного

–

16-21,51,59-60

державного
Китайської

–

16-21,51,59-60

державного
Російської

16-21,51,59-60
–
21-6
год.
22-4
год.

21 – для студентів 081б1 «Право», 22 – для студентів 081б1інт «Право» Полтавського, Черкаського, Херсонського
локального центру дистанційного навчання.
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Розділ 5. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань,
надбання вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних
занять час. Самостійна робота студента складається із підготовки до
семінарських занять шляхом виконання усного та письмового
домашнього завдання.
Інша частина програмного матеріалу з окремих тем, що не
розглядається в аудиторному режимі або розглядається аудиторно
лише частково, вивчаються студентами самостійно і опрацьовуються
ними у вигляді складання конспекту і глосарію.
Важливою складовою самопідготовки студента є індивідуальні
завдання. Загалом, вони є однією з форм самостійної роботи
студентів, яка передбачає створення диференційованих умов для
якнайповнішої реалізації творчих здібностей студентів і має на меті
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти
одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на
практиці. Але під час вивчення дисципліни «Основи права в
управлінні» завдання, передусім, виконуються тими студентами, які
були відсутні на занятті і не змогли отримати передбачені системою
оцінювання бали. Отже, виконання
індивідуального завдання
компенсує студентові нестачу цих балів.
Перелік завдань з кожної теми міститься у навчально-методичному
посібнику для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи
права в управлінні».
Завдання достатнього рівня складності носять аналітичнопошуковий характер. Їх виконання потребує ґрунтовних знань теми,
вимагає застосування аналітичних здібностей. Спектр завдань досить
широкий: розв’язання кросвордів, складання схем і таблиць за
визначеною формою, написання есе з визначеної теми, розв’язання
правової ситуації з підготовкою аналітичної записки тощо тощо.
Більшість з них вимагає розгорнутої характеристики із залученням
додаткової спеціальної літератури.
Інша група завдань (носить науковий, дослідницький характер і
спонукає до якнайповнішої реалізації можливостей студентів)
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності й інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають
варіативну
частину
модуля
і
їх
виконання

заохочується додатковою сумою балів. Протягом вивчення курсу
студент може виконати один реферат з модуля чи одну індивідуальну
науково-дослідну роботу.
Засобами контролю знань програмного матеріалу, який
виноситься на семінарське заняття, є перевірка конспекту,
термінологічного словника, обговорення теоретичного питання,
розв’язання правової ситуації на семінарі, ПМР, екзамен.
Перелік програмних питань,
які виносяться на самостійне опрацювання:
Модуль І. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн.
Порівняльне конституційне право.
Порівняльне правознавство.
Конституційно-правові відносини. Структура конституційно-правових
відносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Підстави виникнення, змін і
припинення конституційно-правових відносин, їх види.
Конституційно-правові норми. Класифікація конституційно-правових
норм.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн.
Юридичні властивості конституції: конституція як основний,
установчий, стабільний закон.
Роль конституції в зарубіжних країнах.
Конституція і конституціоналізм, конституційний лад та
конституційний ідеал.
Правова охорона конституції.Тлумачення конституції.
Об’єкти конституційного контролю.
Види конституційного
контролю.
Тема 3. Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн.
Структура суспільного ладу.
Конституційно-правові інституції, які закладають засади економічної
системи. Поняття та форми власності. Суб’єкти публічної власності.

Форми
державно-правовового
регулювання
міжнаціональних
відносин. Соціальна політика. Соціальне забезпечення. Соціальне
страхування. Соціальна допомога. Освіта. Наука і культура. Релігія.
Взаємодія церкви і державного (конституційного) права.
Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
Філіація.Натуралізація.Оптація та трансфер.
Поновлення громадянства.Спрощені процедури набуття громадянства.
Експатріація, денаціоналізація, денатуралізація.Втрата громадянства.
«Громадянство» і «національність» в зарубіжних державах.Апатризм.
Тема 5. Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн.
Державний сувернітет і розподіл влад.
Чинники, що зумовлюють багатоманітність форм держави в
зарубіжних державах.
Співвідношення державного і політичного режимів.
Тема 6. Конституційно-правовий статус політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
Регламентація правового статусу і порядку діяльності партії.
Інституціоналізація політичних партій. Фінансування політичних партій.
Вищий та центральні керівні органи політичної партії.
Апарат політичної партії. Місцеві партійні органи.
Чинники, що зумовлюють вплив релігійних громад і церкви на
політичне життя.
Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах.
Народна ініціатива. Народне вето.
Загальні і часткові вибори. Загальнонаціональні, регіональні та місцеві
вибори. Прямі та непрямі вибори. Опосередковані та багатоступеневі
вибори. Дійсні та недійсні вибори.
Призначення виборів. Способи конституційно-правового регулювання
визначення дати виборів.
Створення виборчих округів та виборчих дільниць.
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Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах.
Народний суверенітет і народне представництво.
Керівні органи палат. Одноосібні і колегіальні органи. Способи
формування керівних органів.
Парламентські комітети і комісії, порядок їх формування і функціонування. Партійні фракції палат. Інші органи палат і парламенту.
Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії.
Тема 9. Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах.
Місце глави держави в системі поділу влади.
Повноваження з верховного представництва. Повноваження в сфері
зовнішньої політики. Повноваження, пов’язані з реалізацією
законодавчої влади. Повноваження, пов’язані з реалізацією виконавчої
влади. Повноваження у сфері оборони і безпеки. Повноваження у
сфері судової влади. Надзвичайні повноваження глави держави.
Апарат глави держави.
Тема 10. Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах.
Партійні уряди – однопартійні та багатопартійні (коаліційні).
Безпартійні уряди.
Види урядів залежно від стосунків уряду з парламентом – уряд
більшості та уряд меншості.
Повноваження в сфері політичного керівництва. Повноваження в
сфері упраління. Повноваження уряду в законодавчій сфері.
Зовнішньополітичні повноваження уряду.
Тема 11. Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах.
Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах.
Особливості організації судових систем у державах з унітарною і
федеративною формами державного устрою. Соціальні функції
судової влади. Охорона прав і законних інтересів громадян. Охорона
правопорядку від злочинних та інших правопорушень.
Контроль за законністю діяльності органів та посадових осіб
публічної влади.
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Тема 12.
Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах.
Зміст головних теорій місцевого самоврядування. Громадівська
теорія. Державницька теорія місцевого самоврядування. Теорія
муніципального дуалізму.
«Природні» та «штучні» адміністративно-територіальні одиниці.
Функції місцевих органів у зарубіжних країнах.
Матеріально-фінансова база органів місцевого самоврядування.
Виконавчі органи місцевого самоврядування зарубіжних країн: порядок їх формування, організація, повноваження.
Тема 13. Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн.
Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.
Національна незалежність. Пріоритет прав людини. Самовизначення
народів. Невтручання у внутрішні справи інших держав. Рівність між
державами. Відмова від державного тероризму. Принцип мирного
врегулювання конфліктів.
Революційні і консервативні політичні доктрини.
Державні інтереси зарубіжних країн.
Тема 14. Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу.
Конституційно-правова характеристика застосування актів Суду ЄС з
прав людини на території держав Європи.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Тема 15. Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки.
Основні конституційні принципи.
Порядок внесення поправок до конституції, інститут конституційного
контролю.
Правове становище членів Конгресу. Внутрішня організація палат
Конгресу. Компетенція Конгресу. Регламенти палат, правові акти
Конгресу.
Законодавчий процес у палатах.
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Тема 16. Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Внутрішня організація Палати громад, керівні органи, комітети
палати. Партійні фракції.
Система парламентських організаторів. Лоббі.
Конституційно-правовий статус члена парламенту, посадових осіб
палат парламенту.
Спікер палати Лордів. Права та обов’язки спікера. Вибори спікера.
Парламентські комітети, система виборних комітетів, постійні
комітети, комітети обох палат, об’єднані комітети, комітети з питань
приватних Білів.
Тема 17. Основи державного (конституційного) права
Французької республіки.
Перегляд Конституції Французької республіки. Суб’єкти ініціативи
перегляду Конституції Французької республіки.
Внутрішня організація палат (керівні органи, комісії палат, партійні
фракції). Законодавчий процес у палатах. Компетенція парламенту.
Принцип несумісності. Висока палата правосуддя.
Системи місцевих органів управління й самоуправління в регіонах,
департаментах, округах, кантонах, комунах.
Тема 18. Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина.
Порядок внесення змін до Основного закону ФРН.
Конституційні засади розподілу компетенції між Федерацією та
землями.
Тема 19. Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія.
Взаємовідносини між конфедерацією та кантонами, напівкантонами.
Тема 20. Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки.
Інститут довіри до уряду.
Державна адміністрація Італійської республіки.
Поняття і зміст адміністративної децентралізації. Області, провінції та
комуни. Області як автономні утворення. Статут області. Обласні
органи влади: обласна рада, обласна джунта, голова джунти.
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Тема 21. Основи державного (конституційного) права
Іспанії.
Партійний склад та структура палат парламенту. Повноваження
Конгресу депутатів та Сенату. Парламентська процедура та внутрішня
організація палат парламенту. Організація парламентських сесій та
засідання Конгресу депутатів і Сенату. Органічні закони.
Схвалення законів монархом, вступ їх у законну силу.
Конституційно-правовий статус члена парламенту, посадових осіб
палат парламенту.
Парламентські комітети: поняття, види.
Тема 22. Основи державного (конституційного) права Японії.
Принцип народного суверенітету в конституції. Конституційне
положення про відмову від війни та створення регулярних збройних
сил.
Порядок внесення змін до Конституції Японії.
Принцип місцевої автономії. Органи місцевого самоврядування
префектур, міст, селищ та сільських громад.
Тема 23. Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки.
Поняття та види народних судів в КНР. Верховний народний суд.
Прокуратура КНР.
Центральна військова рада КНР.
Автономні райони в КНР.
Місцеве самоврядування в КНР.
Місцеві збори народних представників, постійні комітети та народні
уряди.
Тема 24. Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації.
Порядок
взаємодії
представницького
(законодавчого)
і
представницького органів державної влади області.
Засобами контролю знань програмного матеріалу, який
виноситься на самостійне опрацювання, є перевірка конспекту,
глосарію, усне опитування, ПМР, екзамен.
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни
повинна здійснюватися на основі використання активних методів
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість
засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі
методики активізації навчального процесу:
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення
основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом,
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;
– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для
наочного зображення структурно-логічних схем використовується
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий,
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів,
наказів тощо), дошка;
– робота в малих групах;
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів
унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій
PowerPoint);
– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться
на обговорення;
– моделювання
міні-ситуацій
(використання
кейс-методу),
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;
– ділова гра відповідно до розробленого сценарію.

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю
Таблиця 6.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Спеціальність 081б1 «Право». 1 курс
Назва змістового модулю,
Вид навчальної роботи
Бали
теми
1
2
3
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
0,5
Тема 1. Поняття, предмет, 1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
система та джерела
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
1
(конституційного) права контролю засвоєння знань
зарубіжних країн
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
1. Тестування
Тема 2. Конституції
0,5
зарубіжних країн
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 3. Конституцій-ні
1. Тестування
0,5
засади суспільного ладу 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
зарубіжних країн
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 4. Основи
1. Тестування
0,5
конституційно-правового 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
статусу людини і
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
громадянина в
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 5. Держава як
1. Тестування
0,5
категорія державного
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
зарубіжних країн
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
Тема 6. Конституцій-ноправовий статус
політичних партій та
інших громадських
об’єднань в зарубіжних
країнах
Тема 7. Конституцій-ні
форми безпосередньої
демократії в зарубіжних
країнах

2

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття

0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
-
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Назва змістового модулю,
теми
1

Вид навчальної роботи
2

Бали
3
2
0,5
0,5

Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,5
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
Тема 9. Конституцій-но- 1. Тестування
0,5
правовий статус глави
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
держави в зарубіжних
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
країнах
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 10. Конституці-йно- 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,25
правовий статус органів 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
виконавчої влади в
0,25
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1
1. Тестування
0,5
Тема 11. Конституційно- 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
правовий статус органів 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
судової влади в
0,5
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 12. Місцеве
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
управління та
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
самоврядування в
1
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,25
Тема 13. Конституційне
регулювання зовнішньої 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,25
контролю засвоєння знань
політики зарубіжних
4.
Обговорення
питань
плану
семінарського
заняття
країн
Разом:
1
1. Тестування
0,5
Тема 14. Особливості
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,25
конституційного права
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,25
держав-членів
контролю засвоєння знань
Європейського Союзу
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
1
Разом:
2
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
1. Тестування
0,25
Тема 15. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
державного
0,25
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,25
контролю засвоєння знань
Сполучених Штатів
Америки
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,25
Тема 8. Законодавча
влада в зарубіжних
країнах
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Назва змістового модулю,
теми
1
Тема
16.
Основи
державного
(конституційного) права
Об’єднаного королівства
Великої
Британії
і
Північної Ірландії

Вид навчальної роботи
2

Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття

0,5
0,5

Разом:

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 18. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
(конституційного) права контролю засвоєння знань
Федеративної Республіки 4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Німеччина
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 19. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Республіки Швейцарія
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 20. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Італійської республіки
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 21. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Іспанії
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 22. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Японії
Разом:
1. Тестування
Тема 23. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
державного
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
Китайської Народної
Республіки
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Тема
17.
Основи
державного
(конституційного) права
Французької республіки

Бали
3
1
0,5
0,5

2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
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Назва змістового модулю,
теми
1

Вид навчальної роботи
2

Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
Поточна контрольна робота 1
Тема 24. Основи
державного
(конституційного) права
Російської Федерації

Бали
3
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
10

Поточна контрольна робота 2
Екзамен
Разом за семестр

10
40
100
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Таблиця 6.2. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Спеціальність 081б1 інт «Право». 1 курс
Назва змістового модулю,
Вид навчальної роботи
Бали
теми
1
2
3
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
0,5
Тема 1. Поняття, предмет, 1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
система та джерела
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
1
(конституційного) права контролю засвоєння знань
зарубіжних країн
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 2. Конституції
1. Тестування
0,5
зарубіжних країн
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 3. Конституцій-ні
1. Тестування
0,5
засади суспільного ладу 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
зарубіжних країн
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,5
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
Тема 4. Основи
1. Тестування
0,5
конституційно-правового 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
статусу людини і
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
громадянина в
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
Тема 5. Держава як
1. Тестування
0,5
категорія державного
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
зарубіжних країн
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
Тема 6. Конституцій-ноправовий статус
політичних партій та
інших громадських
об’єднань в зарубіжних
країнах
Тема 7. Конституцій-ні
форми безпосередньої
демократії в зарубіжних
країнах

2

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:

0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
1
2
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Назва змістового модулю,
Вид навчальної роботи
Бали
теми
1
2
3
1. Тестування
Тема 8. Законодавча
0,5
влада в зарубіжних
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
країнах
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,5
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
Тема 9. Конституцій-но- 1. Тестування
0,5
правовий статус глави
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
держави в зарубіжних
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,5
країнах
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 10. Конституці-йно- 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
правовий статус органів 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
виконавчої влади в
1
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1
1. Тестування
0,5
Тема 11. Конституційно- 2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
правовий статус органів 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
судової влади в
0,5
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
0,5
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 12. Місцеве
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,5
управління та
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
самоврядування в
1
контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2.
Вирішення
питань
для
самостійного
опрацювання
0,5
Тема 13. Конституційне
регулювання зовнішньої 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
1
контролю засвоєння знань
політики зарубіжних
4.
Обговорення
питань
плану
семінарського
заняття
країн
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 14. Особливості
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,25
конституційного права
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,25
держав-членів
контролю засвоєння знань
Європейського Союзу
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
1. Тестування
0,25
Тема 15. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
0,25
державного
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
0,25
контролю засвоєння знань
Сполучених Штатів
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Америки
0,25
Разом:
1
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Назва змістового модулю,
теми
1
Тема
16.
Основи
державного
(конституційного) права
Об’єднаного королівства
Великої
Британії
і
Північної Ірландії

Вид навчальної роботи
2

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття

1
-

Разом:

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 18. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
(конституційного) права контролю засвоєння знань
Федеративної Республіки 4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Німеччина
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 19. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Республіки Швейцарія
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 20. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Італійської республіки
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 21. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Іспанії
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
Тема 22. Основи
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
державного
(конституційного) права контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Японії
Разом:
1. Тестування
Тема 23. Основи
державного
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
(конституційного) права 3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
контролю засвоєння знань
Китайської Народної
Тема
17.
Основи
державного
(конституційного) права
Французької республіки

Бали
3
0,5
0,5

2
0,5
0,5
1
2
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
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Назва змістового модулю,
Вид навчальної роботи
теми
1
2
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Республіки
Разом:
1. Тестування
Тема 24. Основи
2. Вирішення питань для самостійного опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для самоперевірки і
(конституційного) права контролю засвоєння знань
Російської Федерації
4. Обговорення питань плану семінарського заняття
Разом:
Поточна контрольна робота 1

Бали
3
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
20

Поточна контрольна робота 2

20

Присутність на всіх заняттях
Разом за семестр

20
100

Таблиця 6.2. Шкала оцінювання знань студентів за результаттами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн»

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
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Система нарахування балів за видами навчальної роботи для студентів
спеціальності 081б1 «Право»
Форма
навчальної
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1.2. Практичне,
семінарське
заняття

2. Самостійна та
індивідуальноконсультативна
робота

3. Поточний
модульний
контроль
4. Підсумковий
контроль

Вид навчальної роботи
1. Відвідування усіх занять (або їх
відпрацювання)
1. Відвідування усіх занять (або їх
відпрацювання)
2. Захист виконаного домашнього завдання
3. Обговорення теоретичного питання на
практ. (семін.) занятті
4. Постановка та розкриття проблемного
питання
5. Виконання навчальних завдань
6. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
7. Тестування
8. Контрольна робота на занятті
Виконання та захист індивідуальних
навчально-дослідних завдань:
– написання наукового реферату,
презентації, есе з визначеної проблеми;
– пошук (підбір) та огляд літературних
джерел за заданою проблематикою;
– підготовка матеріалів власних
досліджень до участі в науковій
конференції;
– участь у роботі правничого дискусійного
клубу «Феміда»;
– участь роботі наукового гуртка «Ін
Юре»;
– підготовка публікації в наукових
виданнях.
Поточна модульна робота
Підсумковий модульний контроль (залік,
екзамен)

Бали

20
0-2
0-3
0-2
0-2
0-4
0-1
0-1

0-10
0-10
0-15
0-15
0-15
0-20

0-10

Система нарахування балів за видами навчальної роботи для студентів
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і
«Правознавство»
Форма
навчальної
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1.2. Практичне,
семінарське
заняття

2. Самостійна та
індивідуальноконсультативна
робота

3. Поточний
модульний
контроль
4. Підсумковий
контроль

Вид навчальної роботи

Бали

1. Відвідування усіх занять (або їх
відпрацювання)
1. Відвідування усіх занять (або їх
відпрацювання)
2. Захист виконаного домашнього завдання
3. Обговорення теоретичного питання на
практ. (семін.) занятті
4. Постановка та розкриття проблемного
питання
5. Виконання навчальних завдань
6. Доповіді з рефератами, есе та їх
обговорення
7. Тестування
8. Контрольна робота на занятті

20
0-2
0-3
0-2
0-2
0-4
0-1
0-1

Виконання та захист індивідуальних
навчально-дослідних завдань:
– написання наукового реферату,
презентації, есе з визначеної проблеми;
– пошук (підбір) та огляд літературних
джерел за заданою проблематикою;
– підготовка матеріалів власних
досліджень до участі в науковій
конференції;
– участь у роботі правничого дискусійного
клубу «Феміда»;
– участь роботі наукового гуртка «Ін
Юре»;
– підготовка публікації в наукових
виданнях.

0-10
0-10
0-15
0-15
0-15
0-20

Поточна контрольна робота
Підсумковий модульний контроль
(екзамен)

0-20
40
56

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових
виданнях.
6. Оформлення сценарного плану
дидактичної гри

Бали
10-30

10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15

20
10-20
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
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Розділ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЮТЕРНОЇ
ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних
країн»
1. Загальне програмне забезпечення:
1.1. Пошукові та інформаційні системи Інтернет
1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.google.com.ua/
2. Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
3. Rambler : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних
ресурсів: http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462.
1.2. Офіційні веб-сайти органів державної влади та місцевого
самоврядування України
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до
електронних документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//.
2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу
до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/.
3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим
доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/.
4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України: офіційний сайт. – Режим доступу до
електронних ресурсів : http://minregion.gov.ua/
5. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. – Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
6. Офіційний український державний сайт «Децентралізація влади». –
Режим доступу до електронних ресурсів : http://decentralization.gov.ua
7. Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету –
http://www.rada-poltava.gov.ua/rule/rada/
8. Офіційний сайт Полтавської обласної ради – http://oblrada.pl.ua/
9. Офіційний сайт Асоціації міст України – http://www.auc.org.ua/
10. Офіційний
сайт
Інституту
громадянського
суспільства
–
http://www.csi.org.ua.
1.3. Пошукові правові системи
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. –
Режим
доступу
до
електронних
документів
:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність
Верховної Ради України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим
доступу
до
електронних
документів
:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні
документи. –
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.president.gov.ua/documents/.
4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України :
Нормативно-правова база : База документів : Пошук документів за
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реквізитами.
–
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання
нормативно-правових актів України. – Режим доступу до електронних
документів : http://ovu.com.ua/.
6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативноправові документи. – Режим доступу до електронних документів :
http://zakon.nau.ua/.
7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. –
Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/
8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы :
Нормативно-правовые документы. – Режим доступу до електронних ресурсів
: http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
1.4. Бібліотечно-бібліографічні ресурси
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні
ресурси : Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних
документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернетсторінка.
–
Режим
доступу
до
електронних
документів
:
http://www.nbuv.gov.ua/.
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система
каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних документів :
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань :
Пошук у електронному каталозі. – Режим доступу до електронних
документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова
система сайту : Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні
та видові зібрання публікацій) : Електронна бібліотека авторефератів
дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. –
Режим
доступу
до
електронних
документів.
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
6. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим
доступу
до
електронних
ресурсів
:
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична
база даних статей з періодичних видань. – Режим доступу до електронних
ресурсів : http://analitic.nplu.org/.
8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей
зі збірників наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://stt.nplu.org/.
9. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. –
Режим
доступу
до
електронних
ресурсів:
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemi
d=36
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2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни «Основи права в управлінні»:
1.
Державне (конституційне) право зарубіжних країн: Завдання для
аудиторного тестування студентів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401 і «Правознавство»
/
К.Г. Боберська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.176/
2.
Державне (конституційне) право зарубіжних країн: Дистанційний
курс з дисципліни для студентів за напрямами підготовки 6.030401
«Правознавство», 6.030401 і «Правознавство» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://vns.puet.edu.ua/course/view.php?id=429
Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Перелік інформаційних джерел
Нормативно-правові акти:
1. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия:
[учебное пособие для студентов вузов] / сост.
В.В. Маклаков. –
М.: Волтерс Клувер, 2010. – 625 с.
2. Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
3. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года / Российская Федерация.
Конституция. – М. : Айрис Пресс : Рольф, 2001. – 64 с.
4. Конституции зарубежных стран : Сборник / сост. В.Н. Дубровин. – М.:
Юрлитинформ, 2000. – 366 с.
5. Нова Федеральна конституція Швейцарії [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// www.rada.gov.ua/ LIBRARY /catalog/aconst1.htm
6. Основной закон Федеративной Республики Германия от
23 мая
1949 г . (с последующими изменениями и дополнениями до 20 октября
1997 г.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rfhwb.de/
Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
Література
Основна:
7. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: посіб. для підготов. до
іспитів / К. О. Закоморна. – Х. : Право, 2013. – 224 с.
8. Державне право зарубіжних країн (у схемах) / Б. В. Калиновський,
О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой,
К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. – К.: КНТ, 2012. – 528 с.
9. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посібник /
В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С. М. Пашков. – 2-ге вид.,
стереотип. – К. : Знання, 2008. – 467 с.
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10. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник для
студентів вузів / В.М.Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 462 с.
Додаткова:
11. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 624 с.
12. Афанасьева О. В. Конституционное право зарубежных стран / Афанасьева
О. В., Колесников Е. В., Комкова Г. Н. – М. : Юрайт, 2010. – 404 с.
13. Герак P. C. Правова система Франції: загальна характеристика структури
та джерел права // Правова держава: Щоріч. наук. пр. ін-ту держави та
права ім. В. М. Корецького ПАН України: Вип. 13. — К., 2002. — 584 с.
14. Государственное устройство, парламентаризм и содействие развитию
экономики Федеративной Республики Германии: отчет о командировке /
В. Н. Василенко [и др.]; НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. –
Донецк: Юго-Восток, 2004. – 38 с.
15. Государство и право, история и культура Великобритании и США:
пособие для подгот. к экзаменам / И. А. Сенченко. - М. : Приор-издат,
2005. – 255 с.
16. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна частина:
навч. посіб. / Р. С. Мартинюк. – Острог : Видавництво Національного унту «Острозька академія», 2007. – 200 с.
17. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина: навч. посіб. /
Ю. М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. –
211 с.
18. Державне право зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
С. К. Бостан, С. М. Тимченко; Запорізький юридичний ін-т МВС України,
Київський юридичний ін-т МВС України. – К.: [б.в.], 2005. – 504 с.
19. Державне право зарубіжних країн: навч.-метод. посібник / В. С. Коваль,
Р. Г. Валєєв; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ: РВВ
ЛДУВС, 2007. – 152 с.
20. Державне право зарубіжних країн: навч. посіб. / Ален Панов ; Держ. вищ.
навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар.
відносин. – Ужгород: Бреза А. Е., 2011. – 229 с.
21. Державне право зарубіжних країн: особлива частина: навч. посіб. /
[Л. Д. Варунц та ін.] ; за заг. ред. В. О. Серьогіна; Харк. нац. ун-т внутр.
справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 292 с.
22. Зінченко В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та
його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і
демократії [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко // Часопис
Національного університету «Острозька академія». Сер.: Право. – 2013.–
№ 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_16.pdf
23. Избранные конституции зарубежных стран: учебное пособие для
бакалавров / ред. Б. А. Страшун. – М.: Юрайт, 2012. – 796 с.
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24. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву /
А. А. Белкин; Ассоциация Юридический центр. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2003. – 320 с.
25. Исполнительное производство Франции / Е. Н. Кузнецов. – СПб.:
Издательский дом Санкт-Петербургского университета, 2005. – 279 с.
26. История правовой системы Японии / В. Н. Еремин. – М.: РОССПЭН,
2010. – 294 с.
27. Ковачев Д.А. Конституционное право государств Европы /
Ковачев Д.А. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 310 с.
28. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) /
М. Б. Смоленский - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 312 с.
29. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник
для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. и спец.
«Юриспруденция» / А. С. Автономов. – М.: ТК Велби; М.: Проспект,
2007. – 548 с.
30. Конституционное право: энциклопедический словарь / С. А. Авакьян [и
др.] ; ред. С. А. Авакьян. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2001. – 676 с.
31. Конституционное право Германии и Франции: курс лекций /
И.В. Обухович; Учреждение образования Федерации просоюзов Беларуси
Международный ин-т трудовых и социальных отношений. – Минск:
Асобны Дах, 2004. – 93 с.
32. Конституционное право государств Восточной Европы (на примере
Польши, Словакии, Чехии, Беларуси, Молдовы, России, Украины, а также
Азербайджана, Армении) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Кириленко,
Е. В. Мандрыка. – Симф.: АРИАЛ, 2010. – 255 с.
33. Конституционное право государств Европы: учеб. пособие для студ.
юрид. вузов и ф-тов / Л. Л. Алексеева [и др.]; отв. ред. Д. А. Ковачев;
Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 310
с.
34. Конституционное право зарубежных стран (в схемах) : учеб. пособие /
В. И. Плотницкий. – М.: ООО «Новое знание», 2003. – 251 с.
35. Конституционное право зарубежных стран : Учеб. пособие /
А. И. Фомин, В. В. Гнилорыбов; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. –
Луганск, 2006. – 288 c.
36. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций /
Э. П. Григонис, В. П. Григонис. – СПб.: Питер; М.; Х.; Минск: [б.и.],
2002. – 414 с.
37. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по спец. 021100 «Юриспруденция» / А. М. Арбузкин. – М.:
Юристъ, 2005. – 666 с.
38. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под
общей ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И.Лейбо и
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д.ю.н. проф. Л.М.Энтина. – М.: Норма, 2004. – 832 с.
39. Конституционное право и политические институты: учеб. пособие /
Ж. Жакке; пер. с фр. В. В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2002. – 363 с.
40. Конституционное право Соединенных Штатов Америки. Основные
институты: пособие для студ. / М. Ф. Чудаков. – Минск: Тесей, 2003. –
191 с.
41. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции:
[монография] / Р. В. Енгибарян; Московский гос. ин-т международных
отношений (ун-т) МИД России. Международный ин-т управления. – М.:
Норма, 2007. – 495 с.
42. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных
стран: сравнительно-правовое исследование / А. А. Клишас; общ. ред.
В. В. Еремян. – М. : Международные отношения, 2007. – 495 с.
43. Конституції зарубіжних країн та України ( основи конституціоналізму ):
навчально-методичний довідник / Микола Іванович Малишко. – 2-ге вид.,
доп. – К.: МАУП, 2000. – 112 с.
44. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму):
навч.- метод. довід. / М. І. Малишко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом
(МАУП). – 2-ге вид., допов. – К. : МАУП, 2000. – 111 с.
45. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. /
уклад. А. З. Георгіца [та ін.]; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія
Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 128 с.
46. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: посіб. для підготов до
іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – Вид. 2-е, стер. – К.: Паливода А.
В. [вид.], 2011. – 237 с.
47. Конституційне право зарубіжних країн : Загальна частина: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /
Л. В. Міхневич. – К. : КНЕУ, 2005. – 164 с.
48. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник для
студентів вузів / Ред. В. О. Ріяка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.
49. Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник для
студентів вузів / Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко. – К. : Істина, 2009. – 374
с.
50. Конституціоналізм і природа конституції: [монографія] / М. В. Савчин. –
Ужгород: Ліра, 2009. – 372 с.
51. Кралюк П. Творець першої європейської Конституції / П. Кралюк // День.
– 2010. – 26-27 берез. – С. 8.
52. Лисенков С. Властивості Конституції як основного закону та
конституційна регламентація змісту і реалізації суб’єктивних прав і
свобод / С. Лисенков // Підприємництво, господарство і право. – 2006. –
№ 7. – С. 10-15.
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53. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть:
учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / Маклаков В.В. – М.: Волтерс
Клувер, 2006. – 896 с.
54. Муниципальное управление в США и в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии: сравнительно-правовое
исследование: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мишина Наталья
Викторовна; Одесская национальная юридическая академия. – О., 2002. –
210 л.
55. Правовая система Италии: общетеоретическая характеристика основных
элементов: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Садовская Ольга
Николаевна; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. – О., 2001.
– 218 л.
56. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і
судова практика Федерального Конституційного суду ФРН / Геннадій
Рижков. – К.: Книга для бізнесу, 2008. – 112 с.
57. Процюк І. Законодавча влада в президентській республіці (на прикладі
США) / І. В. Процюк // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 45-51.
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2. Перелік складових навчально-методичного комплексу
навчальної дисципліни
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3.
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6.
7.
8.

Програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма
Навчально-методичний посібник
Плани семінарських занять
Завдання для самостійної роботи студентів
Завдання для поточних контрольних робіт
Питання для підготовки до ПМК (заліку), екзамену
Пакет комплексних контрольних завдань (робіт)
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