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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – не передбачена 

4. Назва дисципліни – Порівняльне  конституційне право 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.5. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – 1 

10. Семестр – 2 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

– 3,5/105 

 2) денна форма навчання:  3,5/105 

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 47,6 

 лекції (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 60 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 40 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 52,4 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.2. Історія держави і права 

України та зарубіжних країн 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Теорія держави і права 

ОДПП 1.2.4. Правничі системи сучасності 

 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.6. Міжнародно-правові 
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механізми захисту прав людини  

ОДПП 1.2.7. Порівняльне адміністративне 

право 

ОДПП 1.2.9. Міжнародне публічне право  

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Порівняльне конституційне право» забезпечує досягнення 

таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою «Бакалавр 

міжнародного права»: 

ЗК-1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті; 

СК-1 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в 

сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці; 

СК-2 Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики; 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів; 

СК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або 

інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації; 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі; 

ПРН-2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та процесами у 

міжнародному середовищі. 

ПРН-4. Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових ситуацій з 

урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших факторів. 

ПРН-12. Здатність на професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати опонентів та їхню позицію 

ПРН-13. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових 

явищ і процесів. 

ПРН-14. Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей національного права; 

міжнародного публічного і міжнародного приватного права; європейського права і права 

Європейського Союзу. 

ПРН-19. Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів нормативно-

правових актів на предмет їх відповідності діючому законодавству, міжнародним 

договорам України та міжнародному праву загалом. 
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Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

конституційного права; 

1.2)  визначати специфіку законодавства у сфері організації і здійснення державної 

влади; 

1.3) характеризувати особливості регулювання конституційних правовідносин; 

1.4)  відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

конституційного права; 

2.2) визначати специфіку конституційного законодавства; 

2.3) аналізувати конституційно-правові основи суспільного ладу та державної 

політики; 

2.4) віднаходити шляхи усунення проблем ; 

2.5) використовувати знання, набуті при вивченні даної дисципліни для розв’язання 

питань вдосконалення процесу державотворення у подальшій практичній 

діяльності. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) аналізувати сучасні проблеми конституційного законодавства; 

3.2) правильно застосовувати норми конституційного права; 

3.3) аналізувати юридичні факти; 

3.4) правильно застосовувати норми права; 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати конституційно-правові основи суспільного ладу та державної 

політики провідних зарубіжних країн; 

4.2) аналізувати  особливості взаємовідносин гілок влади на сучасному етапі 

державотворення в світі та в Україні; 

4.3) аналізувати особливості функціонування окремих конституційно-правових 

інститутів; 

4.4) порівнювати порядок та форми здійснення державної влади в різних зарубіжних 

країнах; 

5.5.) виділяти головні положення (завдання, пропозиції), закріплені, викладені в 

конституційно-правових актах. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати потребу застосування норм конституційного законодавства; 
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5.2) встановлювати механізм застосування конституційно-правових норм в 

зарубіжній державно-правовій практиці; 

5.3) пояснювати проблеми розробки та прийняття нормативно-правових актів органів 

державної влади; 

5.4) узагальнювати механізми реалізації повноважень органами державної влади в 

провідних зарубіжних країнах; 

5.5)  встановлювати механізм вдосконалення правового регулювання організації і 

здійснення державної влади; 

5.5) аргументувати потребу вдосконалення національного конституційного 

законодавства на основі позитивного зарубіжного досвіду; 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) узагальнювати значення правових норм для регулювання конституційно-

правових відносин; 

6.2) порівнювати об’єм конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 

різних країнах світу; 

6.3) порівнювати об’єм конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 

різних країнах світу; 

6.4) пояснювати суть діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування за рубежем та в Україні; 

 6.5.) орієнтуватись у сучасній геополітичній ситуації, визначати місце та роль 

держав на політичній карті світу; 

 6.6.) визначати основні тенденції розвитку конституційного права. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) робити узагальнення щодо функціонування конституційно-правових інститутів і 

визначати проблемні моменти  їх функціонування; 

7.2) складати порівняльні таблиці щодо правового регулювання конституційно-

правових інститутів в окремих країнах; 

7.3) розробляти напрямки розв’язання проблемних  питань державотворення в нашій 

країні; 

7.4) пропонувати зміни до чинного конституційного законодавства. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1:  Поняття та джерела конституційного права 

Поняття та предмет галузі конституційного права як галузі права. Особливості 

предмету конституційного права в окремих зарубіжних країнах. Суб’єкти конституційно-

правових відносин. Методи конституційно-правового регулювання суспільних відносин 

(зобов’язання, заборони, дозволу). Система галузі конституційного права. Загальні 

принципи конституційного права конституційно-правові інститути. Конституційно-

правові норми: поняття, особливості та класифікація. Основні закономірності та тенденції 

конституційно-правового розвитку сучасних демократичних держав. 

Поняття, юридичні властивості та види джерел конституційного права. Поняття 

Конституції і основні ознаки конституційного розвитку сучасних держав. Класифікація 

конституцій. Характерні риси конституцій. Неписані конституції. Зміст та структура 

конституцій сучасних держав. Порядок прийняття конституцій, способи їх зміни, або 

припинення їх дії. Сучасні моделі Конституції. Конституція України як основне джерело 

національного конституційного права. Способи прийняття конституцій. Внесення змін і 

доповнень до конституцій. Структура конституцій. Інші види джерел конституційного 
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права в зарубіжних країнах. Статутні джерела конституційного права. Нестатутні джерела 

конституційного права. Релігійно-правові норми. 

 

Тема 2: Конституційно-правовий статус людини і громадянина 

Поняття, принципи та основні концепції конституційно-правового статусу людини 

і громадянина. Права та свободи людини в теорії конституціоналізму. Основні етапи 

розвитку конституційних прав та свобод громадян. Способи конституційного 

формулювання прав та свобод. Класифікація конституційних прав та свобод громадян. 

Індивідуальні та колективні права та свободи. Особисті, політичні, соціально-економічні 

та культурні права та свободи. Конституційні обов’язки громадян. 

Поняття та види правових гарантій реалізації та захисту конституційних прав та 

свобод громадян. Конституційні та судові гарантії реалізації та захисту конституційних 

прав та свобод. Способи правового захисту основних права та свобод людини та 

громадянина. Інститут омбудсмена (уповноваженого з прав людини). Правовий статус 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Громадянство як основа конституційно-правового статусу особи. Поняття та 

характерні риси громадянства. Правові наслідки громадянства. Особливості змісту 

громадянства в залежності від політичного режиму. Інститут підданства. Способи набуття 

громадянства. Філіація як основний спосіб набуття громадянства. Особливості набуття 

громадянства шляхом натуралізації в окремих країнах. Правове регулювання натуралізації 

в Україні. Інші способи набуття громадянства. Підстави припинення громадянства (вихід, 

втрата, позбавлення). Безгромадянство та багатогромадянство. Проблеми 

багатогромадянства в Україні. 

 

Тема 3. Політичні партії та партійні системи світу 

Політичні партії як елемент політичної системи. Поняття та характерні риси 

політичної партії. Конституційне та законодавче закріплення статусу політичних партій. 

Функції політичних партій. Соціально-політична класифікація партій. Поняття та види 

партійних систем. Багатопартійні, двопартійні та однопартійні системи. Різновиди 

багатопартійних систем. Особливості двопартійних систем. Фінансування діяльності 

політичних партій. Особливості державного фінансування політичних партій. Контроль за 

фінансовою діяльністю політичних партій. Організаційно-правові аспекти діяльності 

політичних партій. Моделі внутрішньопартійних відносин. Правове регулювання 

діяльності політичних партій в Україні. 

 

Тема 4: Конституційні інститути безпосередньої демократії 

Поняття безпосередньої демократії. Основні форми безпосередньої демократії. 

Вибори як процес формування представницьких органів публічної влади. Поняття та 

джерела виборчого права. Поняття та види виборів. Принципи виборчого права (загальне, 

пряме, рівне виборче право, вільна участь у виборах, таємне голосування). Виборчі цензи. 

Порядок організації та проведення виборів. Правова регламентація стадій виборчого 

процесу в зарубіжних країнах та в Україні. Виборчі системи: переваги і недоліки. Поняття 

та види мажоритарних виборчих систем. Особливості проведення виборів за 

пропорційною виборчою системою. Правові засади організації і проведення виборів в 

Україні. Поняття та класифікація референдумів. Загальнодержавні та місцеві 

референдуми. Суб’єкти референдарної ініціативи. Предмети та порядок проведення 

референдумів. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумах. Особливості 

інституту народної законодавчої ініціативи. Поняття та практика застосування інституту 

народної конституційної ініціативи. Інші інститути безпосередньої демократії: збори, 

мітинги, походи і демонстрації, народні обговорення, опитування населення, петиції, 

народне вето, народний розпуск представницького органу, голосування про відкликання 

обраного представника. 
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Тема 5: Конституційні моделі законодавчої влади 

Поняття парламенту, його роль і значення в системі органів державної влади. 

Правова природа парламентаризму. Історія розвитку інституту парламентаризму. Основні 

критерії класифікації парламентів. Формування та структура парламентів. Однопалатні та 

двопалатні парламенти. Основні структурні елементи парламентів (керівні органи, 

парламентські фракції, парламентські комісії (комітети), апарат парламенту). Особливості 

структури парламентів окремих країн. Проблеми процедури і організації діяльності 

законодавчих органів. Правовий статус депутатів парламентів та гарантії їх діяльності. 

Компетенція парламентів. Контрольні повноваження парламентів. Форми контролю 

парламентів за діяльністю урядів в провідних зарубіжних країнах. Контрольні 

повноваження українського парламенту. Законодавчий процес. Механізм прийняття 

законопроектів у парламентах окремих країн. Проблемні аспекти  законотворчої 

діяльності українського парламенту.  

 

Тема 6:  Конституційні моделі виконавчої влади 

Поняття та призначення виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Уряд – 

вищий орган у системі органів виконавчої влади. Види урядів. Порядок формування 

урядів в країнах з різними формами правління. Склад і структура урядів. Особливості 

правового статусу урядів залежно від форми державного правління. Порядок діяльності 

урядів. Компетенція урядів. Урядова правотвочість.  Юридична сила актів урядів. 

Конституційна відповідальність урядів. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади. Органи виконавчої влади на регіональних рівнях. Конституційні засади 

формування і діяльності виконавчої влади в Україні. 

 

Тема 7:  Інститут глави держави 

Юридична природа інституту глави держави. Правовий і фактичний статус глави 

держави. Історія становлення інституту глави держави. Особливості правового статусу в 

країнах з різними формами правління. Правовий статус монарха. Статус монархів 

Великобританії, Іспанії, Японії. Глава держави – президент. Особливості правового 

статусу президента  в країнах з різними формами республіканського правління. Види 

владних повноважень глав держав. Роль глави держави у формуванні та впливі на 

діяльність уряду залежно від форми правління. Вплив глави держави на законодавчий 

процес (право законодавчої ініціативи, вето глави держави, промульгація законів). 

Повноваження глав держав у сфері судоустрою та правосуддя. Зовнішньополітичні 

повноваження глав держав. Повноваження глав держав у сфері війни та миру. Інші 

повноваження глав держав. Конституційна відповідальність глави держави. Правова 

природа актів глав держав. Конституційно-правовий статус Президента України. 

 

Тема 8: Конституційно-правові засади організації та здійснення судової влади 

Поняття судової влади і судової системи. Місце і роль суду у державному 

механізмі. Конституційний механізм взаємодії судової влади з іншими гілками влади. 

Конституційно- правовий статус і функції органів судової влади. Організаційно-правові 

засади здійснення судової влади. Основні види судових систем. Судові вертикалі. Система 

загальних судів. Спеціалізовані суди. Адміністративні, фінансові, господарські,  військові, 

ювенальні, трудові та інші види спеціалізованих судів. Особливості судових систем 

окремих країн. Недержавні суди. Конституційні принципи організації судової влади. 

Конституційні принципи організації судової влади, які є основою правового статусу 

суддів: виборність та призначуваність суддів, незалежність судової влади, незмінюваність 

та недоторканість суддів, принцип несумісності суддівської посади з іншими державними 

і громадськими посадами. Принцип колегіальності та участі народу у здійсненні 

правосуддя. Конституційні принципи здійснення правосуддя (принцип відкритості 
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(публічності) правосуддя, рівність сторін і змагальність процесу, принцип мотивованості 

й обґрунтованості рішення суду, презумпція невинуватості та заборона подвійного 

покарання, принцип права на захист та доступу до правосуддя,  принцип права на 

оскарження судового рішення). Конституційно-правовий статус суддів. Судова система 

України. Актуальні проблеми вдосконалення судової системи України. 

 

Тема 9:  Моделі організації та здійснення конституційного контролю 

Поняття та юридична природа конституційного контролю. Конституційний 

контроль в механізмі правового захисту Конституції. Історія розвитку інституту 

конституційного контролю. Основні моделі організації конституційного контролю. 

Американська, європейська та змішані моделі організації конституційного контролю. 

Порядок формування та структура органів конституційного контролю, правовий статус їх 

членів. Компетенція органів конституційного контролю: конституційний нормоконтроль, 

офіційне тлумачення конституції та законів, конституційний контроль у сфері 

встановлення та розмежування компетенції, конституційний контроль у сфері захисту 

прав та свобод громадян, конституційний контроль у інших сферах публічно-правових 

відносин. Форми здійснення конституційного контролю. Правова природа актів 

конституційного контролю, порядок їх виконання. Конституційний контроль в Україні. 

Роль Конституційного Суду України в забезпеченні конституційної законності. Проблемні 

питання порядку формування Конституційного Суду України. Організація діяльності 

вітчизняного органу конституційного контролю. Повноваження Конституційного Суду 

України.. Актуальні питання вдосконалення механізму виконання рішень 

Конституційного Суду України. 

 

Тема 10: Конституційні основи місцевого самоврядування 

Теоретичні і конституційні основи місцевого самоврядування. Теорії місцевого 

самоврядування. Основні моделі місцевого самоврядування. Конституційно-правове 

регулювання порядку формування органів місцевого самоврядування. Структура органів 

місцевого самоврядування, її основні моделі. Виконавчі органи муніципалітетів. 

Організація роботи органів місцевого самоврядування. Конституційне закріплення 

повноважень місцевих органів самоврядування. Первинна та вторинна компетенція 

органів місцевого самоврядування. Матеріальна  та фінансова основа місцевого 

самоврядування. Конституційне закріплення відносин органів місцевого самоврядування з 

центральною владою. Контроль центральної влади за діяльністю органів місцевого 

самоврядування в провідних зарубіжних країнах. Конституційні основи місцевого 

самоврядування в Україні. Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні. 

Система місцевого самоврядування та її принципи. Конституційна реформа місцевого 

самоврядування. Децентралізація місцевого самоврядування в Україні: запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8       

1. Поняття та джерела 

конституційного 

права 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

2 Конституційно-

правовий статус 

людини і 

громадянина 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

3. Політичні партії та 

партійні системи 

світу 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 

4. Конституційні 

інститути 

безпосередньої 

демократії 

14 6 2 - - 6 - - - - - - 

5. Конституційні 

моделі законодавчої 

влади 

12 4 2 - - 6 - - - - - - 

6. Конституційні 

моделі виконавчої 

влади 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

7. Інститут глави 

держави 
12 4 2 - - 6 - - - - - - 

8. Конституційно-

правові засади 

організації та 

здійснення судової 

влади 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

9. Моделі організації та 

здійснення 

конституційного 

контролю 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

10. Конституційні 

основи місцевого 

самоврядування 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

 Усього годин 105 30 20 - - 55 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами 

та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  
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4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2. навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять 

визначаються в підрозділі 1.3. навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до окремих тем.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4. навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і 

може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією 

викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5. навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї робочої 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекцій занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

— дискусійне обговорення проблемних питань; 

— вирішення ситуаційних завдань; 

— повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне опитування на семінарських заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) захист підготовленого звіту з ІНДЗ; 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 

 

6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

 
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна,вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 
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занять занять 
     

20 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

     

      

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 

  +   

 Додаткові бали  

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, 

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела 

1. Державне право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб. / 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. 

2. Енгибарян Р.В.  Сравнительное конституционное право : учеб. пособ.  Ростов-на-

Дону, 2007. 542 с. 

3. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции : монография. Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД 

России. Международный ин-т управления. М. : Норма, 2007. 495 с.  

4. Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник.          

В 2-х частинах. Частина 1. Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права, 2018. 597 с. 

5. Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник.          

В 2-х частинах. Частина 2.  Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права, 2018. 652 с. 

6. Кириченко В. М., Куракін О. М. Порівняльне конституційне право : модульний 

курс : навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2012. 256 с. 

7. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. 

Закоморна, В. О. Ріяка та ін. ; за заг. ред. В. О. Ріяки. К. : Юрінком Інтер, 2006. 544 с. 

8. Конституции зарубежных государств : учебное пособие / Сост. проф. В.В. 

Маклаков. 3-е изд., исправ. и доп. М. : Издательство БЕК. 2000. 592 с. 

9. Конституции государств Европы : в 3-х т. / Под общ. ред. Л.А.Окунькова. Т. 1. М. : 

Изд-во «Норма» ,  2001. 824 с. 

10. Конституции государств Европы : в 3-х т. / Под общ. ред. Л.А.Окунькова. Т. 2. М. : 

Изд-во «Норма», 2001. 840 с. 

11. Конституции государств Европы : В 3-х т. / Под общ. ред.  Л.А.Окунькова. Т. 3. М. 

: Изд-во «Норма», 2001. 792 с. 

12. Конституційне право : підручник За загальною редакцією О. С. Бакумова, Т. І. 

Гудзь, М. І. Марчука. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 

2019. 484 с. 

13. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія. К. : 

Юрінком Інтер, 2010. 560 с.  

14. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн : навч. 

посібник. К. : Професіонал, 2004. 335 с. 

15. Панкевич О. З. Державне право зарубіжних держав: підручник. Львів : 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 260 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_fpu/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FPUT&P21DBN=FPUT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%A0%2E%D0%92%2E
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16. Панов А. В. Державне (конституційне) право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Ужгород, 2012. 104 с. 

17. Проблеми теорії конституційного права України : монографія / за заг. ред. Ю.С. 

Шемшученка. К. : Парламентське вид-во, 2013. 616 с. 

18. Публічна влада в Україні : проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна 

монографія / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М.  

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 420 с. 

19. Савчин М. В. Порівняльне конституційне право : навчальний посібник. Київ : 

Юрінком Інтер, 2019. 328 с. 

20. Сравнительное конституционное право : учебник / под общей ред. А.И.Ковлера. М. 

: Издат. фирма «Манускрипт», 1996. 729 с. 

21. Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право. Киев : ИД «Княгиня 

Ольга», 2007. 416 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Бондаренко В. А.,  Пустова Н. О. Парламентський контроль у системі державного 

контролю. Науковий вісник  Львівського державного університету внутрішніх справ. 

2017. Вип. 1. С. 159-171. 

2. Буханевич О. М., Івановська А. М. Принципи конституційного контролю як 

специфічного виду державного контролю : сутнісна характеристика. Наука і 

правоохорона. 2019. № 4. С. 67-79.  

3. Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний Суд України : до питання про 

місце в системі розподілу влад. Публічне право. 2020. № 3 (39). С. 16-25. 

4. Брюхно О. В., Герасименко Є. С. Сутність та особливості адміністративно-

правового регулювання набуття громадянства України внаслідок його прийняття.  Вісник 

НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. Випуск 2 (38). С. 105-109. 

5. Ванюшин Я. Л. Основы конституционного строя стран БРИКС : учебное пособие. 

2-е изд., доп. Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

России, 2016. 112 с. 

6. Генезис конституційних ідей та інститутів в Україні./ Проблеми сучасної 

конституціоналістики. Випуск 2: Конституційні перетворення в Україні : навч. посіб. / М. 

П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян та ін. : за ред. М. П. Орзіх. К. : Юрінком Інтер, 

2012. 432 с.  (Серія «Проблеми сучасної конституціоналістики». Випуск 2). С. 7-31. 

7. Децентралізація публічної влади : досвід європейських країн та перспективи 

України / Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.; Центр політико-

правових реформ. К., 2012. 212 с.  
8. Івановська А. М. Конституційний контроль : теорія та практика реалізації : монографія. 
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 2020. 558 

с. 

9. Калатур М.  Особливості функціонування правоохоронних систем держав 

Європейського Союзу. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 131-135. 
10. Касяненко Є. Зарубіжна практика здійснення контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування: теоретико-правовий аналіз. Национальный юридический журнал: теория и 
практика. Декабрь. 2019. С. 16-19. 

11. Конончук С.Г., Ярош О.А. Як працює демократична партія. Оцінювання 

організаційної політики / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. К. : Агентство «Україна», 

2012. 32 с. 

12. Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму : 

монографія / Шемшученко Ю. С., Батанов О. В., Крусян А. Р. та ін. ; наук. ред. Ю. С. 

Шемшученко, від. ред. Н. М. Пархоменко. К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. 262 с. 

13. Конституционное право зарубежных стран : хрестоматия / Авт.-сост. : О.В. Ганин, 

В.В. Захаров. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 192 с. 

14. Конституционное право зарубежных стран : учебник, 2-е издание / Под общей ред. 
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М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М.Энтина. М. : НОРМА,  2008. 1056 с. 

15. Конституционное право государств Европы. Отв. ред. Ковачев Д.А. М. : Волтерс 

Клувер, 2005. 320 с. 

16. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник : В 4 т. Т. 4. 

Особенная часть : страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун.  Издательство 

НОРМА, 2001.  656 с. 

17. Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, 

Д.Я. Гараджаев и др. Харьков : Право, 2015. 848 с. 

18. Контроль фінансів політичних партій від А до Я. Досвід Латвії.  

Київ-Рига, 2016.  54 с. 

19. Костицька І.О. Теоретико-правові питання визначення ролі парламентарія і 

суспільстві. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 69-74 

20. Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : монографія. Х. : 

Право, 2013. 160 с. 

21. Напівпрезидентський режим : можливості конституційної демократизації / Укл. 

Балан С., Конончук С. / ШПА, УНЦПД. К. : Лікей, 2012. 40 с.  

22. Основні процедури внутрішньопартійної демократії. Аналітичний огляд / 

Підготовлено C. Г. Kонончук, О. А. Ярошем / Український незалежний центр політичних 

досліджень. К., 2012. 96 с. 

23. Партологія. Навчальний посібник. / Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. За 

ред. Обушного М.І. Друге видання, виправлене і доповнене. К., 2017. 432 с. 

24. Поліщук І.О. Партія як соціально-політичний інститут. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2019. № 4 (43). С. 101-117. 

25. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / 

[Под общ. ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2005.  

592 с. 

26. Шаповал, В. Н. О смыслах народного представительства. Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 2. С. 2-5. 

27. Шаповал В. Н. Об особенностях конституционного развития постсоветских стран. 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 7. С. 57-61. 

28. Шаповал В.М. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / за ред. 

правління Центру політико-правових реформ, 2016. 80 с.  

29. Шаповал В.М. Референдум : досвід України та європейські стандарти / за ред. І. 

Коліушка, Н. Пашкової,  2016. 66 с. 

30. Шатіло В.А. Вплив законодавчого процесу на розвиток конституційного механізму 

державної влади. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С. 75-78. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. www.rada.gov.ua/ — Верховна Рада України. 

2. www.president.gov.ua/ — Президент України. 

3. www.kmu.gov.ua/ — Кабінет Міністрів України. 

4. www.minjust.gov.ua/ — Міністерство юстиції України. 

5. www.nbuv.gov.ua/ — Національна наукова бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського. 

6. http://www.lawlibrary.ru/ — Наукова юридична бібліотека. 

7. http://univer.km.ua/ — сайт Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова. 

http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lawlibrary.ru/
http://univer.km.ua/
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