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Силабус навчальної дисципліни 

«Конституційне право зарубіжних країн» 

Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна "Конституційне право зарубіжних країн" 

важливий компонент юридичної освіти. Ця дисципліна розвиває 

загальну професійну культуру майбутнього правознавця, сприяє 

набуттю ним знань спеціального прикладного характеру, допомагає 

кращому з'ясуванню місця та ролі незалежної України, що стала на 

шлях демократичного розвитку, а також навчає його вірно зрозуміти 

та застосовувати відповідні конституційно-правові норми для 

розв'язання тих чи інших практичних проблем. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Конституційний лад окремих держав світу, поглиблення 

теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу 

особистості, про конституційні принципи економічної, соціальної і 

політичної систем суспільства, здійснення порівняльного аналізу 

національних особливостей щодо форм правління, державно – 

територіального устрою держави, взаємовідносин держави та 

суспільства, побудови органів публічної влади. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Набути знання щодо видового різноманіття сучасного 

конституціоналізму. Познайомитися з основами конституційного 

ладу окремих держав світу. Отримати знання про   правове   

регулювання державно-правових (конституційно-правових) 

відносин в правовій системі зарубіжних країн. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати поняття та основні питання, які вивчає конституційне 

право зарубіжних країн;  

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини. 

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також 

змісту основних міжнародно-правових інститутів. 

Знання основ права Європейського Союзу. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  

Тема 1. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: 

загальна характеристика  

Тема 2. Форми зарубіжних держав: видове різноманіття  

Тема 3. Державний та суспільний лад зарубіжних країн: 

проблеми інституціоналізації  

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОКРЕМИХ 

ДЕРЖАВ СВІТУ 

Тема 4. Основи державного (конституційного) права країн 

Північної та Південної Америки  

Тема 5. Основи державного (конституційного) права країн-членів 

Британської Співдружності Націй  

Тема 6. Основи державного (конституційного) права країн 

континентальної Європи  

Тема 7. Основи державного (конституційного) права країн 

пострадянського простору 

Тема 8. Основи державного (конституційного) права країн 

Близького Сходу 

Тема9. Основи державного (конституційного) права країн 

Далекого Сходу 

Пререквізити 

Дисципліна «Конституційне право зарубіжних країн» може 

вивчатись студентами після набуття окремих компетентностей на 

дисциплінах «Теорія держави і права», «Конституційне право 

України», «Історії держави і права України». 

Постреквізити 
Знання з даного курсу будуть використовуватися при 

поглибленому вивчені інших нормативних і вибіркових  юридичних 

дисциплін.  
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Баглай М.В., Туманов В.А. Малая знциклопедия 

конституционного права. - М.: Издательство БЕК, 2008. – 519 с. 

2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: 

Навчальний посібник. – Чернівці: “Рута”, 2010. – 424 с. 

3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ 

В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 512 с. 

4. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежньїх стран. 

Учебник. – 3-е изд.- М.: ЮРИСТЬ, 2010. - 622 с. 

5. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. К.: 

Вища школа, 2009. – 135 с. 

Допоміжна 

1. Конституции зарубежных стран: Сб./ Сост. В.Н. Дубровин. - 

М.: Юрлитинформ, 2013. - 448 с. 

2. Констиция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.duma.gov.ru/constitution/  

3. Basic Law of the Federal Republic of Germany (1949) // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://confinder.richmond.edu/  

4. British North America Act (1867) // [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://laws-lois.justice.gc.ca/  

5. Constitution of Bosnia and Herzegovina (1995) // [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://confinder.richmond.edu/  

6. Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999) // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://confinder.richmond.edu/  

7. Constitution of Indian Union (1949) // [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://confinder.richmond.edu/  

8. Constitution of Italian Republic (1947) // [Електронний ресурс]. 

— Режим доступу: http://confinder.richmond.edu/  

9. Constitution of Japan (1947) // [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://confinder.richmond.edu/  

10. Constitution of the Kingdom of Belgium (1831) // [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://confinder.richmond.edu/  

11. Constitution of the Kingdom of Spain (1978) // [Електронний 

ресурс]. —  Режим доступу: http://confinder.richmond.edu/  

12. Constitution of the United States of America (1787) // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://confinder.richmond.edu/  

Інформаційні 

ресурси 

1. Національна парламентська бібліотека України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.nplu.org/  

2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Офіційний сайт Державної Думи Російської Федерації 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.duma.gov.ru/  

http://www.duma.gov.ru/constitution/
http://confinder.richmond.edu/
http://laws-lois.justice.gc.ca/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://confinder.richmond.edu/
http://www.nplu.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.duma.gov.ru/
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4. Офіційний веб-сайт Президента Російської Федерації 

Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kremlin.ru/  

5. Офіційний веб-сайт Національного зібрання Республіки 

Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.sovrep.gov.by/  

6. Офіційний веб-сайт Президента Республіки Білорусь 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://president.gov.by/  

7. Офіційний сайт Британського Парламенту [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.parliament.uk/  

8. Офіційний сайт Бундестагу Німеччини [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: http://www.bundestag.de/  

9. Офіційний сайт Сенату США [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.senate.gov/  

10. Офіційний веб-сайт Палати Представників США 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.house.gov/  

11. Офіційний веб-сайт Президента США [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/  

12. Офіційний веб-сайт Парламенту Республіки Франція 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parlement.fr/  

13. Офіційний веб-сайт Парламенту Республіки Казахстан 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parlam.kz/ 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінари 34 

Самостійна робота 52 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

незараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

незараховано  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.sovrep.gov.by/
http://president.gov.by/
http://www.parliament.uk/
http://www.bundestag.de/
http://www.senate.gov/
http://www.house.gov/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.parlement.fr/index.html
http://www.parlam.kz/
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Викладач(і) 

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЗВОЗДЕЦЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: II кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: i.zvozdetska@chnu.edu.ua  

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4525 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:i.zvozdetska@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4525

