1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Правознавчі студії
Вид дисципліни
обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання
українська
Загальний обсяг кредитів / годин
7/210
Курс
1
Семестр
1,2
Кількість змістових модулів з розподілом
2
Обсяг кредитів
7
Обсяг годин, в тому числі:
210
Аудиторні
98
Модульний контроль
14
Семестровий контроль
30
Самостійна робота
68
Форма семестрового контролю
Екзамен, Залік
Змістовний модуль «Порівняльне конституційне право»
Курс
1
Семестр
2
Обсяг кредитів
3
Обсяг годин, в тому числі:
90
Аудиторні
42
Модульний контроль
6
Семестровий контроль
Самостійна робота
42
Форма семестрового контролю
Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу «Порівняльне конституційне право» є оволодіння
студентами фундаментальних знань про принцип сучасного конституціоналізму. Вивчення
нормативної, навчальної та наукової літератури повинно забезпечити формування не лише
теоретичних знань з дисципліни, але й практичних навичок розв’язання правових ситуацій
конституційного характеру.
Відповідно до освітньої програми 052.00.01 «Політологія» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія, дисципліна
забезпечує формування таких компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК) –
ЗК-03. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-04. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-06. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК-07. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК–02. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання
теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.
СК–03. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
СК–04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної
політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології,
міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
СК–05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх
функціонування.
СК–06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному,
європейському та глобальному рівні.
СК–07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних
комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

3. Результати навчання за дисципліною
Відповідно до освітньої програми 052.00.01 «Політологія» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія, дисципліна
забезпечує формування таких програмних результатів навчання:
РН–03. Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.
РН–04. Мати навички професійної комунікації.
РН–06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та
використовувати їх у професійній діяльності.
РН–07. Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери
політології, знати її цінності та досягнення.
РН–09. Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних
та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної
політичної думки.
РН–10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.
РН–11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної
теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та
глобальних студій у фаховій діяльності.
РН–12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх
функціонування.
РН–13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному,
європейському та глобальному рівні.
РН–14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних
комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Лабораторні

Практичні

Семінари

Усього

Назви змістових модулів і тем

Лекції

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НАРОДОВЛАДДЯ
ТЕМА 1. Поняття конституції як Основного закону, її
9
2
2
5
функції, принципи, юридичні властивості.
ТЕМА 2. Основні засади конституційного ладу
9
2
2
5
ТЕМА 3. Загальнодержавний та місцеві референдуми і їх
конституційно–правове регулювання. Виборче право і
10
2
2
6
виборчі системи
Модульний контроль
2
Разом за змістовим модулем 1
30
6
6
16
Змістовий модуль ІІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТЕМА 4. Конституційні основи правового статусу особи і
9
2
2
5
громадянина
ТЕМА 5. Конституційні права, свободи громадян і
9
2
2
5
механізм їх захисту
ТЕМА 6. Інститут громадянства та підданства. Правовий
статус іноземців і біженців. Правовий статус національних
10
2
2
6
меншин
Модульний контроль
2
Разом за змістовим модулем 2 30
6
6
16
Змістовий модуль ІІІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ТЕМА 7. Конституційний статус парламентів світу
6
2
2
2
ТЕМА 8. Конституційний статус глави держави
6
2
2
2
ТЕМА 9. Конституційний статус органів виконавчої влади
6
2
2
2
ТЕМА 10. Конституційна система судоустрою
4
2
2
ТЕМА 11. Територіальний устрій та місцеве
6
2
2
2
самоврядування
Модульний контроль
2
Разом за змістовим модулем 3 30
10
8
10
Усього 90
22 20
42

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НАРОДОВЛАДДЯ
ТЕМА 1. Поняття Конституції як Основного закону, її функції, принципи,
юридичні властивості.
Поняття, предмет та метод порівняльного конституційного права. Система галузі
конституційного права: конституційно-правові інститути; конституційно-правові норми:
їх
особливості
та
класифікація.
Конституційно-правові
відносини.Джерела
конституційного права.
Поняття категорії “конституція” та її сутність. Юридичні властивості Конституції.
Загальна характеристика структури Конституції.
ТЕМА 2. Основні засади конституційного ладу.
Поняття, структура та зміст конституційного ладу. Принципи конституційного
ладу. Розподіл державної влади. Форма держави та її закріплення в конституціях світу
ТЕМА 3. Виборче право і виборчі системи. Загальнодержавний та місцеві
референдуми і їх конституційно–правове регулювання.
Форми безпосередньої декократії. Поняття та види виборів. Виборчі принципи.
Загальна характеристика виборчого процесу. Поняття та різновиди виборчих систем.
Референдум: поняття, завдання, види. Особливості проведення референдумів в
залежності від форми правління та форми держави.
Змістовий модуль ІІ.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТЕМА 4. Конституційні основи правового статусу особи і громадянина
Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституціях. Основні права,
свободи та обов'язки людини і громадянина.
ТЕМА 5. Конституційні права, свободи громадян і механізм їх захисту.
Спеціальні правові режими реалізації прав і свобод: надзвичайний стан, військовий стан,
стан тимчасової окупації. Механізм захисту прав людини.
ТЕМА 6. Інститут громадянства та підданства. Правовий статус іноземців і
біженців. Правовий статус національних меншин.
Поняття громадянства і підданства. Підстави набуття громадянства і підданства.
Підстави припинення громадянства і підданства. Філіація. Натуралізація.
Правовий статус іноземців. Правовий статус біженців. Правовий статус
національних меншин.

Змістовий модуль ІІІ.
Змістовий модуль ІІІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ТЕМА 7. Конституційний статус парламентів світу
Місце парламентіву державному механізмі країн світу. Поняття, види, функції та
принципи парламентаризму. Особливості парламентаризму в залежності від форми
правління. Статус депутата парламенту
ТЕМА 8. Конституційний статус глави держави
Місце глави держави в системі вищих органів державної влади. Поняття інституту
глави держави. Історія становлення інституту глави держави. Види глав держав за
рубежем. Правове положення монарха. Системи престолонаслідування в монархічних
державах. Основні привілеї монарха. Особливості правового статусу президента в країнах
з різними формами республіканського правління. Види владних повноважень глав держав
ТЕМА 9. Конституційний статус органів виконавчої влади
Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної влади. Порядок
формування, структура та склад урядів. Компетенція урядів. Конституційно-правова
відповідальність урядів.
Тема 10. Конституційна система судоустрою.
Конституційний зміст правосуддя. Місце судових органів в конституційному
механізмі влади. Конституційні принципи судочинства. Конституційний Суд його місце в
системі органів державної влади.
Тема 11. Територіальний устрій та місцеве самоврядування
Поняття територіального устрою та місцевого самоврядування. Види
територіального устрою. Система територіального устрою. Основні принципи місцевого
самоврядування. Система місцевого самоврядування;

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кільк. одиниць
до розрахунку

1

3
3

3
3

3
3

5
4

4

5

1

5

1

5

1

5

10

3

30

3

30

4

40

25

1

25

1

25

1

25

1

2 Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної
3
роботи
4 Робота на семінарських заняттях
Виконання модульної контрольної
5
роботи
Макс. кількість балів за видами
поточного контролю (МВ)
Разом
Коефіцієнт
Підсумковий бал

-

66

66
211
0,473
100

Макс. кількість
балів за вид

Макс. кількість
балів за вид

Зм.Модуль 3

Кільк. одиниць
до розрахунку

Зм.Модуль 2

3
3

1 Відвідування лекцій

Макс. кількість
балів за вид

Вид діяльності студента

Кільк. одиниць
до розрахунку

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Зм.Модуль 1

5

79

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
1. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади.
2. Порядок внесення змін до Конституції.
3. Загальна характеристика виборчого процесу в країнах світу.
4. Конституційний статус представницьких органів держави.
5. Система розподілу державної влади.
6. Конституційний статус омбудсмена.
7. Міжнародні стандарти прав людини та їх імплементація у Конституціях.
8. Територіальний устрій та місцеве самоврядування.
9. Конституційний статус судді суду загальної юрисдикції.
10. Конституційний порядок проведення процедури імпічменту.
11. Конституційний статус Прокуратури.
12. Конституційне регулювання порядку реалізації права громадян на мирні зібрання.
13. Загальна характеристика політичних прав громадян.
14. Конституційно-правовий режим надзвичайного стану.
15. Конституційно-правовий режим військового стану.
16. Конституційне регулювання проведення виборів та референдумів.
17. Конституційна характеристика порядку натуралізації.
18. Конституційний статус іноземців.
19. Конституційно-правове регулювання статусу осіб, що потребують тимчасового захисту.
20. Конституційний статус біженців.
21. Правова характеристика статусу Конституційних Судів.
22. Конституційний порядок прийняття законів.
Завдання:
- Підготувати доповідь до кожного питання.

Критерії оцінювання
Бал
5

4

3

1-2

Критерій
студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу,
застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки
рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння
понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання
конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів
самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.
студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на
самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене
застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх
вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або
не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного
завдання з самостійної роботи має бути послідовним.
студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало
володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо
відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань.
студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного
опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або
логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням
роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
Критерії оцінювання
Бал
24-25

Критерії
Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання як
теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно аргументував і
виклав свою точку зору.
Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне
розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки
при вирішенні практичних завдань.
Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на
запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності
Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням
логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не зовсім
слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька
завдань поверхнево.
Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення юридичного
поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево.
Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді на
питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення.

20-23

15-19
10-14

5-9
0-4

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Порівняльне конституційне право» оцінюються
за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та
навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості
підсумкових балів до 100.
Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі заліку після
завершення вивчення навчального матеріалу.

6.5. Шкала оцінок
Рейтингова
оцінка

А
В
С
D
E
FX

F

Оцінка за
стобальною
шкалою

90-100
балів
82-89
балів
75-81
балів
69-74
балів
60-68
балів
35-59
балів
1-34
балів

Значення оцінки

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу
з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень
знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький
рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 90 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год.,
модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 42год.
Тиждень
Модулі
(назви,
бали)

Лекції
(теми,
бали)
Семінарс
ькі
заняття
(теми,
бали)
Модульн
і
КР
СР (бали)
Підсумко
вий
контроль
(вид,
бали)

І

ІІ

ІІІ

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТА НАРОДОВЛАДДЯ
(66 б)
Лекція
1
(1 бал)
Семінар
1
(11 б)

Лекція
2
(1 бал)
Семінар
2
(11 б)

Лекція
3,
(1 бал)
Семінар
3
(11 б)

ІУ

У

УІ

Змістовий модуль ІІ.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ
СТАТУС ФІЗИЧНИХ
ОСІБ (66 б)
Лекція
4,
(1 бал)
Семінар
4
(11 б)

Лекція
5,
(1 бал)
Семінар
5
(11 б)

Лекція
6,
(1 бал)
Семінар
6
(11 б)

УІІ

УІІІ

ІХ

Х

Змістовий модуль ІІІ.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ (79 б)
Лекція
7,
(1 бал)
Семінар
7
(11 б)

Лекція
8,
(1 бал)
Семінар
8
(11 б)

Лекція
9,
(1 бал)
Семінар
9
(11 б)

Лекція
10,
(1 бал)

МКР № 1 - 25балів

МКР № 2 - 25балів

МКР № 3 - 25балів

5 балів

5 балів

5 балів
Залік
100 балів

ХІ

Лекція
11,
(1 бал)
Семінар
10
(11 б)
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