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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 4 

Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість 

годин:  
120 Денна Заочна 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним планом: 

1 Лекції: 14 10 

Семестр: 
1 

Семінарські 

заняття: 
18 4 

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні 

заняття: 
- - 

аудиторне: 
2 

Семінарські 

заняття: 
- - 

самостійна робота: 
4 

Самостійна 

робота: 
88 106 

Форма підсумкового 

контролю: 
Екзамен Консультації: - - 

Мова навчання: 
українська 

Індивідуальні 

заняття: 
- - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Юридична 

компаративістика» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» денної  та заочної форми навчання. Юридична компаративістика є 

правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти студентам освоїти 

базову юридичну термінологію та сформувати у них професійне юридичне 

мислення. Особливу увагу присвячено вивченню, зокрема, за допомогою 

порівняльного методу, теоретичних аспектів реалізації та захисту прав людини, 

діяльності та функціонування громадянського суспільства, сутності, характерним 

рисам та проблемам розбудови правової держави, принципу верховенства права. 

mailto:kaf_ppr@tnu.edu.ua


Мета вивчення курсу «Юридична компаративістика» полягає у засвоєнні 

студентами основних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування 

правових систем сучасності та включає такі складові: 

загальноосвітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного 

висококваліфікованого фахівця-юриста. 

розвиваюча – формувати й розвивати правові знання студентів, навчити їх 

аналізувати нормативно-правові акти та інші документи, виробити навички 

самостійного аналізу державно-правових явищ, уміння застосовувати отримані 

знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та 

навичками, які потрібні у професійній діяльності. 

виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до 

принципів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, 

виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення 

юридичної діяльності в становленні Української держави; сприяти розвитку в 

майбутніх юристів правової свідомості і правової культури, професійних й 

особистих якостей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Юридична компаративістика» є 

теоретичні та методологічні аспекти юридичної компаративістики, зокрема, загальні 

принципи та закономірності виникнення, становлення і розвитку національних 

правових систем та їх об’єднань у порівняльному аспекті, конституції зарубіжних 

країн, основи правового статусу особи в зарубіжних країнах, гарантії діяльності 

глави держави в зарубіжних країнах, законодавча влада в зарубіжних країнах, 

виконавча влада в зарубіжних країнах, судова влада в зарубіжних країнах та гарантії 

діяльності функціонування місцеве самоврядування в зарубіжних країнах. 

Міждисциплінарні зв’язки – теорія держави і права, конституційне право 

України, історія держави і права зарубіжних країн, муніципальне право. 

Курс «Юридичної компаративістики» має три основні цілі: загальноосвітню, 

правознавчу і практичну.  

Загальноосвітнє значення даного курсу пов’язано з необхідністю підвищення 

загального рівня знань студентів. 

Правознавча ціль курсу полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі 

правового регулювання статусу особи, про конституційні принципи, про різні форми 

правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і 

органів місцевого самоуправління.  

Практична спрямованість дозволяє отримати нові знання, шляхом поєднання 

теорії та її втілення в реальне життя та фактичний результат. 

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх 

правників, їх світогляду, надає необхідні знання про сучасні тенденції у праві. 

Після вивчення програмного матеріалу студенти повинні знати: 

 стан наукової розробки основних проблем науки юридичної 

компаративістики; 

 сутність предмета «Юридична компаративістика», методологічні основи 

правового регулювання суспільно-управлінських відносин, загальне поняття 

основних інститутів права; 

 правові системи сучасності; 



 види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій 

зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн; 

 сучасні загальнотеоретичні підходи до визначення форми правління, 

територіально-державного устрою та державного режиму; 

 правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків 

людини та громадянина в зарубіжних країнах; 

 статус законодавчої, виконавчої і судової влади; 

 статус органів місцевого управління та самоврядування;  

Після вивчення програмного матеріалу студенти повинні вміти: 

 розкривати теоретичні положення юридичної компаративістики, 

систематизувати та аналізувати їх; 

 орієнтуватися в системі джерел права, аналізувати конституції зарубіжних 

країн; 

 порівнювати джерела права зарубіжних країн, що належать до різних 

правових систем сучасності. 

Загальноприйнято вважати юридичну компаративістику або порівняльне 

правознавство методом порівняльного дослідження в юридичних науках, об'єктом 

вивчення яких є держава і право, який полягає в зіставленні різних правових систем, 

їхніх структурних елементів з метою виявлення подібності чи відмінності в 

юридичних формах, державних механізмах, у суспільних відносинах та 

ефективності регулюючої дії права, що в цілому розкриває спосіб розв'язання 

схожих правових проблем.  

В сучасному порівняльному правознавстві переважає описовий, прагматичний 

напрям. У порівняльному правознавстві розрізняють мікрорівень, який охоплює 

галузі, інститути чи норми окремих правових систем та макрорівень — порівняння 

цілих правових систем, їхніх історичних типів. Порівняльне правознавство 

застосовується і для вивчення однієї державно-правової системи, що містить два і 

більше аналогічних але не тотожних інститутів, з тих або інших питань. За 

допомогою порівняльного правознавства здійснюється аналіз як діючих правових 

систем так і тих, що діяли раніше. Вивчення правових систем служить 

удосконаленню правового регулювання, зближенню та уніфікації інститутів різних 

правових систем. Можливості порівняльного правознавства при вивченні права 

дають змогу розглядати його і як окрему наукову та навчальну дисципліну.  

Таким чином, основним завданням курсу «Юридична компаративістика» є 

засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки юридичної 

компаративістики; вміння орієнтуватися в конституційному законодавстві інших 

держав; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку права в різних правових 

системах, що має практичне значення для України.  

 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 

 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  



СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України.  

 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною 

(за Освітньою програмою): 

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

3. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи 

першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, 

що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.  

4. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов 

Ради Європи) усно і письмово. 

5. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

6. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

7. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування права.  

8. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних 

правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими 

системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

9. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

10. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

11. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

12. Аналізувати та застосовувати  новели національного та міжнародного права. 

13. Мати практичні навички використання власної адаптаційної мобільності.  



Методи навчання: 

 Пояснювально-ілюстративний метод.  

 Метод проблемного викладення.  

 Частково-пошуковий або евристичний метод.  

 Дослідницький метод. 



3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ 

КОМПАРАТИВІСТИКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ 

СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ. 

План 

1. Поняття, предмет та методи юридичної компаративістики 

2. Система юридичної компаративістики та її елементи 

3. Принципи та інститути юридичної компаративістики 

4. Поняття та види джерел юридичної компаративістики 

5. Юридична компаративістики як наука та навчальна дисципліна 

6. Характеристика методів науки юридичної компаративістики 

7. Романо-германська правова сім’я 

8. Сім’я загального права 

9. Релігійно-традиційні правові сім’ї 

 

Тема 2. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. 

План 

1. Поняття, функції та ознаки конституцій зарубіжних країн  

2. Форма, структура та зміст конституцій  

3. Порядок підготовки, прийняття та внесення змін до конституцій  

4. Конституційний контроль в зарубіжних країнах 

 

Тема 3. ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ. 

1. Поняття і особливості правового статусу людини та громадянина  

2. Характеристика основних прав та свобод людини та громадянина  

3. Обовʼязки особи в конституціях зарубіжних країн 

4. Основні принципи правового статусу людини і громадянина 

5. Інститут громадянства, поняття іноземця та особи без громадянства 

6. Правове регулювання набуття та втрати громадянства 

7. Поняття гарантій прав і свобод людини і громадянина 

 

Тема 4. ФУНКЦІЇ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

АНАЛІЗ. 

План 

1. Історія становлення та розвитку інституту глави держави:  

2. Поняття інституту глави держави  

3. Повноваження глави держав 

4. Порядок заміщення посади глави держави 

 

Тема 5. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ. 

План 

1. Парламентаризм: поняття та ознаки  



2. Правовий статус та функції парламентів  

3. Основні функції і повноваження парламенту  

4. Правовий статус членів парламенту  

5. Регулювання діяльності парламенту 

6. Особливості законодавчого процесу   

7. Інститути громадянського суспільства та міжнародні організації як суб’єкти 

правотворчого процесу 

 

Тема 6. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. 

План 

1. Поняття виконавчої влади  

2. Способи формування уряду  

3. Повноваження уряду 

4. Особливості відповідальність уряду 

 

Тема 7. ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 

СУЧАСНОСТІ 

План 

1. Поняття та особливості судової влади  

2. Принципи здійснення судової влади  

3. Поняття та види судових органів  

4. Структура судової системи  

5. Правовий статус судді  

 

Тема 8. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

План 

1. Територіальний устрій держави  

2. Поняття інституту місцевого самоврядування  

3. Система органів місцевого самоврядування  

4. Порядок формування органів місцевого самоврядування  

5. Міжнародні гарантії реалізації функцій органів місцевого самоврядування 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 
Всього у тому числі всьог

о 

у тому числі 
л п сем. С. р. л п сем. С. р. 

Тема 1. Поняття, 

предмет, джерела та 

система юридичної 

компаративістики. 

Класифікація основних 

правових систем 

сучасності. 

 

 

18 2  2 14 18 2   18 

Тема 2: Конституції 

зарубіжних країн: 

порівняльно-правовий 

аналіз. 

16 2  2 12 16 1   15 

Тема 3: 

Людиноцентризм та 

механізми його 

забезпечення в 

правових системах 

сучасності. 

18 2  4 12 18 2  2 14 

Тема 4: Функції глави 

держави: порівняльно-

правовий аналіз. 

12 2  2 8 12 1   11 

Тема 5: 

Парламентаризм у 

правових системах 

сучасності . 

16 2  2 12 16 1  2 13 

Тема 6: Місце та роль 

урядув зарубіжних 

країнах: порівняльно-

правовий аналіз. 

12 2  2 8 12 1   11 

Тема 7: Доступ до 

правосуддя у правових 

системах сучасності. 

12 2  2 8 12 1   11 

Тема 8: Міжнародні та 

національнігарантії 

місцевого 

самоврядування 

16   2 14 16 1   15 

РАЗОМ ПО 

ДИСЦИПЛІНІ: 

120 14  18 88 120 10  4 106 

Підсумковий  

контроль: 

екзаме

н 

 

         



5. Організація самостійної роботи студентів 

 

5.1. Підготовка до семінарських та практичних (лабораторних) занять 

 

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ 

КОМПАРАТИВІСТИКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ 

СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ. 

Визначити зміст наступних термінів: юридична компаративістика, правова 

система, державне право, система юридичної компаративістики, джерела юридичної 

компаративістики, поняття закону, судовий прецедент, правова доктрина, 

міжнародно-правовий акт, система науки юридичної компаративістики, функції 

науки юридичної компаративістики. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Закірова, С. Г. Досвід і перспективи викладання юридичної 

компаративістики у світі та Україні / С. Г. Закірова // Історико-політичні студії. – 

2016. – № 2. – C. 77-84. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003471 

2. Тихомиров Олександр. Проблеми компаративної саморефлексії 

порівняльного правознавства як юридичної компаративістики / О. Тихомиров // 

Право України : юридичний журнал. - 2019. - № 3. - С. 30-48. 

3. Берназюк Я.О. Питання методології проведення наукових досліджень у 

сфері конституційного права // Право України. – 2014. – № 10. – С. 186-198. 

4. Берназюк Я.О. Методологія проведення наукових досліджень у сфері 

конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань // Право 

України. – 2014. – № 11. – С. 136-144. 

Теми рефератів: 

1. Романо-германська правова сім’я 

2. Сім’я загального права 

3. Релігійно-традиційні правові сім’ї 

 

Тема 2. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. 

Визначити зміст наступних термінів: конституція, фактична конституція, 

юридична конституція, конституція – основний закон, верховенство конституції, 

писана конституція, неписана конституція, жорстка конституція, гнучка 

конституція, конституційний нагляд. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк Я.О. Конституційний процес в Україні: сучасний стан та основні 

кроки на шляху до прийняття нової конституції // Порівняльно-аналітичне право. – 

2016. – № 1. – С. 48-53. 

2. Берназюк Я.О. Конституційні процеси в країнах Європи: загрози та виклики 

для України // Науковий вісник УжНУ. Серія "Право" - 2017 р. - Випуск 43. – Т. 1. – 

С. 51-55. 

3. Берназюк Я.О. Конституція України та глобальні світові процеси // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія Право. 

– випуск 38. – Т. 1. – С. 33-38. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003471


4. Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне 

урядування: збірник. – № 3 (4) – вересень 2016. – Київ: ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2016. – 218 с. – С. 20-29. 

Теми рефератів: 

1. Суспільні відносини, що регулюються конституціями  

2. Класифікація конституцій  

3. Види конституційного контролю 

 

Тема 3. ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ. 

Використовуючи текст однієї з конституцій зарубіжних держав 

(закріплених за студентами навчальної групи), складіть перелік: 

Права 

людини 

Права 

громадянина 

    

Визначити зміст наступних термінів: права людини, громадянські права, 

політичні права, економічні права, соціальні права, механізм реалізації прав та 

свобод, громадянство, апатриди, біпатриди, іноземці. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Беззуб І. Національна стратегія у сфері прав людини в Україні: оцінки 

експертів // Конституційний процес в Україні. Бюлетень інформаційно-аналітичних 

матеріалів. – 2015. – № 1-2. – С. 3-11. 

2. Спіцина Г. О. Конституційний захист прав людини як складова 

європейського вибору України / Г. О. Спіцина // Публічне право. - 2018. - № 2. - С. 

55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_2_9 

3. Щербанюк О. В. Конституційне оновлення форм реалізації народом 

суверенної влади в Україні // Публічне право. – 2013. – № 3 (11). – С. 23–30. 

Теми рефератів: 

1. Класифікація основних прав та свобод особи  

2. Види гарантій прав і свобод людини і громадянина 

3. Міжнародні механізми захисту прав особи 

 

Тема 4. ФУНКЦІЇ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

АНАЛІЗ. 

Визначити зміст наступних термінів: глава держави, монарх, президент, 

президентство. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк І.М. Конституційно-правова відповідальності Президента України 

як засіб забезпечення виконання передвиборчої програми / І.М. Берназюк // Сутність 

та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 березня 2017 р.) – 

Одеса “Причорноморська фундація праваˮ, 2017. – 144 с. 

2. Берназюк Я. О. Конституційно-правова природа права вето Президента 

України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 43–48. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_2_9


3. Берназюк Я. О. Проблеми становлення та розвитку інституту президентства в 

Україні та зарубіжних країнах // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – 

№ 6. – С. 13–20. 

4. Іванець О. О. Порівняльний аналіз правового статусу Президента у 

Французькій Республіці та Україні / О. О. Іванець // Часопис Київського 

університету права. – 2014. – № 1. – С. 355-359. 

Теми рефератів: 

1. Особливості статусу глави держави в парламентсько-президентських 

республіках 

2. Особливості статусу глави держави в президентсько-парламентських 

республіках 

3. Особливості статусу глави держави в президентських республіках 

 

Тема 5. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ. 

Визначити зміст наступних термінів:парламентаризм, парламент, 

бікамералізм, розподіл влад, законодавча влада, мандат, депутатський запит, 

парламентська фракція, депутатський клуб, квестор, законодавчий процес,  

промульгація. 

Теми рефератів: 

1. Види парламентів 

2. Внутрішня побудова парламентів 

3. Способи формування та припинення повноважень парламентів 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк Я.О. Форми участі інститутів громадянського суспільства у 

нормотворчому процесі – Конституційно-правові аналітичні студії - 2017 р. - № 1. – 

С. 43-51. 

2. Берназюк Я.О. Міжнародні організації та установи як учасники 

правотворчого процесу в Україні // Science Rise. Juridical Science. - 2017. - № 2. - С. 

26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2017_2_7. 

3. Берназюк І. М. Конституційно-правовий механізм реалізації стратегічних 

актів Верховної Ради України: недоліки та напрями удосконалення / І.М. Берназюк // 

Юридический научный электронный журнал. – 2017. – № 3. – С. 33-36. 

 

Тема 6. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УРЯДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. 

Визначити зміст наступних термінів: виконавча влада, уряд, прем’єр – 

міністр, міністр, міністр без портфелю, урядова відповідальність. 

Теми рефератів: 

1. Види урядів 

2. Структура урядів 

3. Повноваження керівників урядів у зарубіжних країнах 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України: 

Проблеми теорії та практики // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 199-205. 

2. Кобрин В. С. Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду 

у змішаних європейських республіках / В. С. Кобрин // Вісник Національного 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2017_2_7


університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 144-

150. 

3. Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в 

зарубіжних країнах: теоретичні й практичні аспекти / О. В. Совгиря // Часопис 

Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – 

№ 4. – С.104-107. 

 

Тема 7. ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 

СУЧАСНОСТІ 

Визначити зміст наступних термінів:судова влада, суд загальної 

юрисдикції, суд присяжних, апеляційне та касаційне оскарження, верховний суд, 

судовий прецедент. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк Я.О. Адміністративний кодекс України як необхідна додаткова 

гарантія захисту людини в публічно-правовій сфері 

https://sud.ua/ru/news/blog/122338-administrativniy-kodeks-ukrayini-yak-neobkhidna-

dodatkova-garantiya-zakhistu-lyudini-v-publichno-pravoviy-sferi 

2. Берназюк Я.О. Міжнародні стандарти дотримання принципу змагальності в 

судовому процесі https://sud.ua/ru/news/blog/149910-mizhnarodni-standarti-

dotrimannya-printsipu-zmagalnosti-v-sudovomu-protsesi 

3. Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна 

потреба в реформі правничої освіти (тези) / С. Головатий // Право України. – 2016. – 

№ 11. – С. 185-196. 

4. Кравчук В. М. Методи дослідження конституційних основ правового статусу 

суддів в Україні / В. М. Кравчук // Правова держава. - 2016. - № 24. - С. 50-58.  

Теми рефератів: 

1. Порядок формування судових органів 

2. Моделі судових систем 

 

Тема 8. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Визначити зміст наступних термінів:місцеве самоврядування, принципи 

місцевого самоврядування, функції місцевого самоврядування. 

Самостійна робота: підготовка анотації наукових статей: 

1. Берназюк Я.О. Проблема реалізації принципу територіальної цілісності України 

у контексті внесення змін до Конституції України стосовно статусу АРК / Концепція 

розвитку правової держави в Україні: Матеріали науково-практичної конференції, м. 

Київ, 13-14 жовтня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського, 2017. – 176 с. – С. 33-37.  

2. Bernaziuk I.O. Constitutional and legal regulation of the status of the autonomous 

Republic of Crimea: current state and directions for improvement // European vector of 

contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: 

Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 

520 p. P. 1-15. 

https://sud.ua/ru/news/blog/122338-administrativniy-kodeks-ukrayini-yak-neobkhidna-dodatkova-garantiya-zakhistu-lyudini-v-publichno-pravoviy-sferi
https://sud.ua/ru/news/blog/122338-administrativniy-kodeks-ukrayini-yak-neobkhidna-dodatkova-garantiya-zakhistu-lyudini-v-publichno-pravoviy-sferi
https://sud.ua/ru/news/blog/149910-mizhnarodni-standarti-dotrimannya-printsipu-zmagalnosti-v-sudovomu-protsesi
https://sud.ua/ru/news/blog/149910-mizhnarodni-standarti-dotrimannya-printsipu-zmagalnosti-v-sudovomu-protsesi


3. Берназюк Я.О. Окремі питання розмежування предметної юрисдикції судів у 

справах за участю органів місцевого самоврядування. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 49. Т. 2. С. 170-173. 

Теми рефератів: 

1. Порядок роботи органів місцевого самоврядування 

2. Контроль за діяльність органів місцевого самоврядування 

3. Основні функції органів місцевого самоврядування 

 

 

5.2. Індивідуальні завдання 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

1. Виборче право та виборчі системи у зарубіжних країнах 

2. Методологія юридичної компаративістики 

3. Політичний режим як елемент форми держави 

4. Поняття та етапи становлення англосаксонської правової системи 

5. Поняття та структура права у державах романо-германської правової сім’ї 

6. Правова держава як правова цінність західної культури 

7. Правовий поліцентризм як принцип пізнання правових явищ 

8. Релігійна правова сім’я у сучасних умовах 

9. Сім’я звичаєвого права: загальна характеристика 

10. Структура та джерела англійського права 

11. Форми права у державах романо-германської правової сім’ї 

12. Юридична компаративістика як самостійна навчальна дисципліна 

 

 6. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання : 

1. екзамени; 

2. комплексні іспити; 

3. стандартизовані тести; 

4. наскрізні проекти; 

5. командні проекти; 

6. аналітичні звіти, реферати, есе; 

7. розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

8. презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

9. студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

10. розрахункові роботи; 

11. завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах 

тощо; 

12. інші види індивідуальних та групових завдань. 

Методи навчання і контролю  

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з 

конституційного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою 

діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, 

поточна й підсумкова бесіди). 

Лекція — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває 



сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних 

загальною темою.  

Роботи з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з 

книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, кон-

спектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін. 

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та 

ілюстрації.  

Демонстрація— це метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у натурі, динаміці. 

Ілюстрація— метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються 

через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки 

та ін.). 

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань.  

 

Методи контролю: 

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, 

відпрацювання академічних заборгованостей. 

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає 

перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми 

модуля навчальної дисципліни . Прозорість оцінювання рівня знань студентів 

забезпечується чіткими критеріями. 

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та 

практичних занять визначається керівником заняття. 

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та 

практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку 

відвідування занять  студентами та їх успішності. 

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів 

навчальної дисципліни. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент 

складає семестровий екзамен. 

 

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття, предмет, методи юридичної компаративістики 

2. Система юридичної компаративістики.  

3. Принципи та інститути юридичної компаративістики 

4. Поняття та види джерел юридичної компаративістики 

5. Юридична компаративістика як наука та навчальна дисципліна  

6. Характеристика методів науки юридичної компаративістики 

7. Романо-германська правова сім’я 

8. Сім’я загального права 

9. Релігійно-традиційні правові сім’ї 

10. Види законів. Характерні риси конституційних законів  

11. Поняття, функції та ознаки конституцій зарубіжних країн 

12. Форма, структура та зміст конституцій  



13. Порядок підготовки, прийняття та внесення змін до конституцій 

14. Конституційний контроль в зарубіжних країнах  

15. Суспільні відносини, що регулюються конституціями 

16. Класифікація конституцій 

17. Види конституційного контролю  

18. Поняття і особливості правового статусу людини та громадянина  

19. Характеристика основних прав та свобод людини та громадянина  

20. Основні принципи правового статусу людини і громадянина  

21. Обовʼязки особи в зарубіжних країнах  

22. Інститут громадянства, поняття іноземця та особи без громадянства 

23. Правове регулювання набуття та втрати громадянства 

24. Поняття гарантій прав і свобод людини і громадянина 

25. Класифікація основних прав та свобод особи  

26. Види гарантій прав і свобод людини і громадянина 

27. Міжнародні механізми захисту прав особи 

28. Історія становлення та розвитку інституту глави держави 

29. Поняття інституту глави держави  

30. Повноваження глави держав  

31. Порядок заміщення посади глави держави  

32. Особливості статусу глави держави в парламентсько-президентських 

республіках  

33. Особливості статусу глави держави в президентсько-парламентських 

республіках  

34. Особливості статусу глави держави в президентських республіках  

35. Правовий статус та функції парламентів зарубіжних країн  

36. Парламентаризм: поняття та ознаки  

37. Основні функції і повноваження парламенту  

38. Правовий статус членів парламенту  

39. Порядок роботи парламенту  

40. Законодавчий процес  

41. Види парламентів  

42. Внутрішня побудова парламентів  

43. Способи формування та припинення повноважень парламентів  

44. Поняття виконавчої влади 

45. Способи формування уряду  

46. Повноваження урядів  

47. Конституційно-правова відповідальність урядів  

48. Види урядів 

49. Структура урядів  

50. Повноваження керівників урядів  

51. Поняття та особливості судової влади  

52. Принципи здійснення судової влади 

53. Поняття та  види судових органів  

54. Структура системи судових органів  

55. Правовий статус судді  

56. Порядок формування судових органів  



57. Моделі судових систем  

58. Територіальний устрій держави  

59. Поняття інститут місцевого самоврядування  

60. Система органів місцевого самоврядування  

61. Порядок формування органів місцевого самоврядування  

62. Компетенція органів місцевого самоврядування 

63. Порядок роботи органів місцевого самоврядування  

64. Контроль за діяльність органів місцевого самоврядування  

65. Основні функції органів місцевого самоврядування  

 

8. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS 

 

  

Оцінка Пояснення 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього 

рівня 75-79 C загалом хороша 

робота 66-74 задовільно D непогано 

60-65 E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне 

перескладання 

0-29 F необхідне повторне 

вивчення курсу 
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