
Повна назва: Державне право зарубіжних країн 

Статус: За вибором 

Вивчення навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн"  присвячене 

дослідженню норм права, які регламентують основи соціально-економічного, політичного 

і територіального устрою держави, визначають права, свободи і правовий статус 

громадянина, а також систему органів влади держав, чий державно-правовий розвиток має 

істотне значення для юридичної думки в Україні й у світі в цілому. 

Значення цього курсу зумовлено постійною потребою в порівняльному аналізі 

вітчизняних і закордонних інститутів-конституційного права. Україна встала на шлях 

демократичного розвитку, що враховує світовий досвід, і їй постійно доводиться 

вдосконалювати свою правову систему відповідно до мінливих умов сучасного світу. 

Мета навчальної дисципліни: 

ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями науки 

зарубіжного конституційного права та основами конституційного права зарубіжних країн. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Державне право зарубіжних країн» складається з 14 

тем, які розміщені у логічній послідовності, взаємопов’язані та взаємообумовлені, 

дозволяють охопити увесь навчальний курс. .  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань конституційного правазарубіжних країн та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л с Лаб інд С.р. л П лаб інд с.р. 

1             

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи теорії конституції. Конституційно-правовий статус 

особи. Безпосередня демократія.  

 

Тема 1. Поняття, 

система і джерела 

державного права 

зарубіжних країн  

8 2 2   4 12 2    10 

Тема 2. Конституції 

зарубіжних країн  

8 2 2   4 12  2   10 

Тема 3. 

Конституційно-

правовий статус 

людини і громадянина 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 4. Вибори і 

референдум у 

зарубіжних країнах 

8 2 2   4 12 2    10 



Разом за  змістовим 

модулем 

36 8 8   20 48 6 2   40 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Конституційні форми сучасної держави.  

Тема 5. Форми 

правління у 

зарубіжних країнах 

6 2 2   2  2 2    

Тема 6. Політичні 

режими сучасності 

6 2 2   2       

Тема 7. Політико-

територіальний устрій 

у зарубіжних країнах 

8 2 2   4       

Разом за змістовним 

модулем 2 

20 6 6   8  2 2    

Змістовний модуль 3. Вищіорганидержавноївлади. 

Тема 8.  Парламенти 

зарубіжних країн 

8 2 2   4 10     10 

Тема 9. Уряди та 

органивиконавчоївлади 

у зарубіжнихкраїнах 

8 2 2   4 10     10 

Тема 10. Глава 

держави системі 

державної влади 

8 2 2   4 10  2   8 

Тема 11. Судова влада 

у зарубіжних країнах 

8 2 2   4 10     10 

Тема 12. 

Конституційний 

контроль у зарубіжних 

країнах  

8 2 2   4 10     10 

Разом за змістовним 

модулем 3 

40 10 10   20 50  2   48 

Разом за модулем 2 60 16 16   28 50  2   48 

Модуль3 

Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування. 

Конституційне право ЄС 

Тема 13. Місцеве 

самоврядування 

8 2 2   4 20     20 

Тема 14. 

Конституційне право у 

державах ЄС 

8 2 2   4 20     20 

Разом за змістовим 

модулем 3 

16 4 4   8 40     40 

Разом за модулем 3 16 4 4   8 40     40 

Усього годин 112 28 28   56 144 8 6   128 

 

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня студенти повинні: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  знати: 

- основні теоретичні поняття конституційного права, його об’єкт, предмет та 

систему; 

- процес виникнення, становлення та основні тенденції розвитку державного 

(конституційного) права зарубіжних країн; 



- основи правового статусу особи, засади  побудови  й функціонування    

державних    органів    влади,    органів    місцевого самоврядування; 

-  конституційні основи суспільного ладу окремих зарубіжних країн; 

- систему та характеристику джерел конституційного права сучасних держав; 

- роль та значення конкретних інститутів конституційного права в різних  країнах; 

- перспективи розвитку науки конституційного права та його основних інститутів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  вміти: 

- застосовувати отримані теоретичні знання, світовий досвід на практиці; 

- аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалась в тій чи іншій країні з точки зору 

дотримання конституційних норм; 

 - застосовувати надані можливості для захисту конституційних прав і свобод 

особи; 

- орієнтуватися у відповідному нормативному матеріалі; 

- аналізувати процеси і зміст вітчизняної законотворчості з огляду на досвід інших 

держав. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 112 годин / 3 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контрольз дисципліни «Державне право зарубіжних країн» проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в 9 триместрі, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Наукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Коваль Алла Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 11 років. Кількість виданих наукових праць – близько30. В 2011 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність). Тема дисертації: «Техніка формування норм права: кримінально-

процесуальний аспект» 

Сфера наукових інтересів – захист конституційних прав людини, провадження 

негласних слідчих (розшукових) дій,запровадження європейських стандартів у 

реформуванні судових, правоохоронних та правозахисних органів України. 


