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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У системі права кожної держави конституційному праву належить 
особливе місце. Конституційне право є провідною галуззю національного 
права, що складається з сукупності конституційних норм, які регулюють 
політико-правові суспільні відносини, пов’язані зі взаємовідносинами особи з 
державою, реалізацією народного волевиявлення, організацією і здійсненням 
державної влади та місцевого самоврядування, закріпленням соціально-
економічних основ владування, а також з визначенням територіальної 
організації держави.   

Наука порівняльного конституційного права є складовою загальної науки 
конституційного права. Предметом вивчення цієї навчальної дисципліни є 
особливості розвитку конституційного права, специфіка здійснення 
порівняльного аналізу національних форм правління, державного устрою, 
відносин держави та суспільства, побудови органів публічної влади у 
зарубіжних країнах. Вивчення цих особливостей дасть змогу студентам не 
тільки розширити кругозір, а й усвідомити місце і роль держави та особи у 
світі.  

Навчальний курс “Порівняльне конституційне право” викладається у 
вищих навчальних закладах і є системою знань про основи суспільного устрою, 
державний лад, фундаментальні засади організації та діяльності системи 
органів публічної влади, особливості правового статусу особи. 

Мета навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” — 
сприяти формуванню загальної правової культури у студентів. 

Завдання навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” — 
поглиблення правових знань студентів, розширення їх кругозору, формування 
загальної ерудиції. З метою належного оволодіння навчальним матеріалом 
передбачено такі форми навчального процесу: лекційні, семінарські заняття, 
самостійна робота. На лекції викладач систематизовано подає основні 
положення кожної теми. Семінарські заняття проводяться з метою поглиблення 
та закріплення знань, отриманих студентами на лекціях і в процесі самостійної 
роботи. Самостійна робота студентів передбачає позааудиторну роботу над 
матеріалом цього курсу. Студенти повинні вивчити лекційний матеріал, 
опрацювати питання, винесені на самостійне вивчення, та виконати письмові 
завдання. Самостійна робота також включає підготовку рефератів, доповідей і 
повідомлень. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
• поняття, предмет, метод і джерела конституційного права; 
• сучасні види конституцій; 
• форми держави у різних країнах; 
• основи правового статусу особи; 
• специфіку конституційно-правового статусу громадських 
об’єднань у різних країнах; 
• конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової 
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влади; 
уміти: 
• орієнтуватися в системі конституційно-правового законодавства 
зарубіжних країн; 
• аналізувати і тлумачити конституційно-правові норми зарубіжних 
країн; 
• здійснювати порівняльний аналіз конституційно-правових 
норм зарубіжних країн і національного законодавства; 
• використовувати здобуті знання при вирішенні професійних 
завдань. 
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО” 
 

Змістовий модуль I. Основи теорії конституційного права 
 
Тема 1. Загальна характеристика конституційного права 

Поняття та суть конституційного права як галузі національного права 
кожної держави. Конституційне чи державне право: до проблем наукового 
визначення. Місце конституційного права в системі національного права 
кожної держави. Предмет і метод правового регулювання конституційного 
права. Система галузі конституційного права. Принципи конституційного 
права. Конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути. 
Конституційно-правові відносини. Структура конституційно-правових 
відносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Підстави виникнення, зміни і припинення 
конституційно-правових відносин, їх види. Конституційно-правова 
відповідальність. Джерела конституційного права. Нормативно-правові акти як 
джерела конституційного права: конституції, конституційні, органічні, звичайні 
закони, парламентські статути чи регламенти, делеговане законодавство. 
Судові прецеденти, їх особлива роль у конституційному праві країн 
англосаксонської правової системи. Конституційні звичаї (конституційні угоди, 
конвенційні норми) як джерела конституційного права. Доктринальні джерела. 
Релігійне право. Міжнародні договори. Принципи права. Акти тлумачення 
конституційного права. Конституційне право як наука. Формування галузевої 
науки конституційного (державного) права. Зміст науки конституційного права. 

Наукова і практична цінність вивчення курсу порівняльного 
конституційного права. Система навчальної дисципліни порівняльного 
конституційного права. 

Література [1–31] 
 

Тема 2. Основи теорії конституції. Правова охорона конституції 
Історія терміна “конституція”. Витоки сучасного поняття конституції. 

Поняття і значення конституції в різних зарубіжних країнах. Історичні 
характеристики конституції та її регулятивна роль. Сутність конституції як 
основного закону держави. Зміст і соціальні функції конституції. Юридичні 
властивості конституції: конституція як основний, установчий, стабільний 
закон. Роль конституції в зарубіжних країнах. 

Класифікація конституцій: формальні та матеріальні; гнучкі, жорсткі та 
змішані; юридичні та фактичні; народні та даровані (октройовані); 
інструментальні та соціальні; постійні та тимчасові; конституції федеративних 
держав, унітарних держав, суб’єктів федерації та автономних утворень; 
демократичні, авторитарні та тоталітарні; писані (кодифіковані, 
некодифіковані), неписані та змішані. Структура конституції: преамбула, 
основна частина, прикінцеві положення, перехідні положення. Підготовка, 
прийняття, ревізія (внесення змін і перегляд) конституцій. Поняття правової 
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охорони конституції. Співвідношення конституційного контролю та 
конституційного нагляду. Історія виникнення ідеї конституційного контролю.  

Поняття і юридична природа конституційного контролю в зарубіжних 
країнах. Неспеціалізований і спеціалізований конституційний контроль. 

Основні моделі судового конституційного контролю: американська 
(децентралізована) — дифузійна та концентрована; європейська (австрійська, 
централізована). Об’єкти конституційного контролю: звичайні, конституційні, 
органічні закони; поправки до конституції; міжнародні та внутрішньодержавні 
договори; парламентські регламенти; питання розмежування компетенції між 
союзом і суб’єктами федерації; відповідність конституції дій посадових осіб; 
акти і дії громадських об’єднань, наділених політичною владою; 
конституційність окремих положень самої конституції. Види конституційного 
контролю: попередній (превентивний) і наступний (репресивний); конкретний 
та абстрактний; формальний і матеріальний; обов’язковий і факультативний. 

Порядок формування і структура органів конституційного контролю. 
Правовий статус членів органів конституційного контролю. 

Повноваження органів конституційного контролю. Юридичні наслідки актів 
конституційного контролю. Відповідальність органів конституційного 
контролю та їх членів. 

Література [1–31] 
 

Тема 3. Загальні засади конституційно-правового статусу людини 
і громадянина 

Поняття правового статусу людини і громадянина. Основні підходи до 
проблеми правового статусу особи. Моделі правового статусу особи: 
ліберально-індивідуалістична; соціалістична; мусульманська; модель, яка існує 
у звичаєвому праві окремих племен; ліберально-соціальна. Поняття та ознаки 
громадянства. Порядок набуття громадянства: філіація (принципи “права крові” 
та “права ґрунту”), натуралізація, оптація, поновлення. Порядок припинення 
громадянства: вихід, втрата, позбавлення (денатуралізація та денаціоналізація). 

Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства. Загальна 
характеристика інституту конституційних прав і свобод. Історична еволюція 
прав і свобод. Конституційно-правове поняття свободи. Природне право в 
конституційно-правовому аспекті. Розмежування понять “права людини” та 
“права громадянина”. Позитивний і негативний способи закріплення 
конституційних прав і свобод громадян (підданих) у зарубіжних країнах. 
Правові обмеження для здійснення конституційних прав і свобод громадян 
(підданих). Класифікація прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
Особисті (громадянські) права та свободи. Політичні права та свободи. 
Соціально-економічні, культурні права та свободи особи. Конституційні 
обов’язки громадян. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних 
прав і свобод особи. Можливості обмежень конституційних прав і свобод. 

Міжнародно-правовий захист прав людини. 
 

Література [1–28; 32–37] 
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Тема 4. Конституційно-правові основи суспільного ладу 

Поняття суспільного ладу (устрою). Елементи суспільного ладу. 
Конституційне регулювання економічних відносин. Конституційні принципи 
економічної структури суспільства. Конституційні положення про соціальну 
структуру суспільства в різних країнах. Конституційні принципи політичної 
системи. Конституційне регулювання духовно-культурних відносин. 

Література [1–28; 32–37] 
 
Тема 5. Держава як категорія конституційного права 

Конституційний статус держави. Поняття і структура конституційно-
правового інституту державної влади: конституційне положення про джерело 
державної влади; положення про цілі та основні напрями діяльності держави; 
положення про структуру державної влади та спосіб її функціонування. 
Основні конституційні принципи функціонування державної влади. Принцип 
поділу влади і його значення. Принцип єдності державної влади. Законність і 
способи її забезпечення. 

Державні символи і державна мова. Поняття форми держави. Елементи 
форми держави. Форма державного правління. Монархії і республіки як 
основні форми правління, відмінності між ними. Монархія, її різновиди. 
Абсолютна монархія, її ознаки. Конституційна (обмежена) монархія: 
дуалістична монархія, її ознаки; парламентарна монархія, її ознаки. Особливі 
види монархій. 

Республіка, її різновиди. Президентська республіка, її ознаки. 
Суперпрезидентська республіка. Парламентська республіка, її ознаки. Змішані 
республіки. Форми державного (територіально-політичного) устрою. Унітарні 
держави, принципи їх організації Види унітарних держав (централізовані, 
відносно централізовані, децентралізовані). 

Поняття федерації. Основні ознаки федеративної форми державного 
устрою. Правовий статус суб’єктів федерації. Принципи побудови зарубіжних 
федерацій. Територіальні і національно-територіальні (національні) принципи в 
практиці зарубіжного федералізму. Поняття державної території. 
Адміністративно-територіальний устрій. Адміністративно-територіальна 
одиниця. Територіальна автономія. Державний режим як елемент форми 
держави. Поняття державного режиму. Співвідношення державного і 
політичного режимів. Основні ознаки демократичного державного режиму. 
Основні ознаки авторитарного державного режиму. Тоталітарний режим: 
поняття, ознаки. 

Література [1–28; 38–42] 
 
 
Тема 6. Політичні партії та партійні системи 

Поняття політичної партії. Особливості політичних партій як 
конституційно-правового і політичного інституту. Історичний розвиток 
політичних партій. 
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Організаційна будова політичних партій. Функції політичних партій. 
Класифікація політичних партій. Праві, центристські та ліві партії. 
Консервативні, ліберальні, соціал-демократичні партії. Комуністичні партії. 
Демократичні, радикальні, екстремістські, конфесійні, клерикальні, 
націоналістичні партії. Екологічні партії (партії “зелених”). Партійні системи. 
Багатопартійні системи. Багатопартійні системи з домінуючою партією. 
“Блокові” багатопартійні системи. Двопартійні системи. Однопартійні системи. 

Регламентація правового статусу і порядку діяльності партії. Фінансування 
політичних партій. Партії і зовнішньополітичний механізм держави. Контроль 
за діяльністю політичних партій, попередження та припинення їх діяльності. 

Література [1–28; 43–45] 
 
Тема 7. Конституційні форми безпосередньо демократії 

Принцип народного суверенітету. Співвідношення безпосередньої та 
представницької демократії. Вибори. Поняття і суть виборчого права. Активне і 
пасивне виборче право. Основні принципи виборчого права. Особливості 
застосування принципів виборчого права в різних країнах. Класифікація 
виборів. Виборчий процес: поняття, стадії. Призначення виборів, створення 
виборчих округів (дільниць) і органів з проведення виборів. Реєстрація 
кандидатів на виборні посади. Складання списків виборців. Передвиборна 
кампанія, її фінансування. Голосування виборців. Виборчі бюлетені, їх види. 
Визначення результатів виборів. Виборча система — спосіб підбиття підсумків 
голосування на виборах. Виборчі системи: мажоритарна (абсолютної, 
кваліфікованої і відносної більшості), пропорційна і змішані системи. 
Референдум та інші інститути безпосередньої демократії. Поняття та розвиток 
інституту референдуму. Класифікація референдумів: конституційні, 
законодавчі, міжнародно-правові, адміністративно-правові; обов’язкові та 
факультативні; національні та місцеві. Ініціатори референдуму. Визначення 
результатів голосування на референдумі. Інші інститути безпосередньої 
демократії. Правові наслідки застосування референдуму та інших інститутів 
безпосередньої демократії. 

Література [1–28; 46–49] 
 

Змістовий модуль II. Основи організації державної влади 
 
Тема 8. Глава держави 

Поняття і юридична природа інституту глави держави. Місце глави 
держави в системі розподілу влади. Моделі інституту глави держави. 
Одноосібний і колегіальний глава держави. Монарх як глава держави. 
Президент як глава держави. Порядок заміщення посади глави держави. 
Системи престолонаслідування. “Виборна” монархія. Інститут регенства. 
Зречення престолу (абдикація): добровільна і вимушена; формальна і фактична. 
Порядок заміщення посади глави держави в республіках. Вибори президента: 
прямі та непрямі. Повноваження глави держави, їх види. Повноваження з 
верховного представництва. Повноваження у сфері зовнішньої політики. 
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Повноваження, пов’язані з реалізацією законодавчої влади. Право “вето” глави 
держави: абсолютне, відкладальне, вибіркове, “кишенькове”. Повноваження, 
пов’язані з реалізацією виконавчої влади. Повноваження у сфері оборони і 
безпеки. Повноваження у сфері судової влади. Надзвичайні повноваження 
глави держави. Відповідальність глави держави. Інститут контрасигнатури. 
Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення. 

Література [1–28; 53–55] 
 
Тема 9. У ряд як державний інститут 

Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація урядів. Види 
урядів залежно від їх партійного складу. Партійні уряди — однопартійні та 
багатопартійні (коаліційні). Безпартійні уряди. Види урядів залежно від 
відносин уряду з парламентом — уряд більшості та уряд меншості. Порядок 
формування і структура урядів. Парламентський і позапарламентський спосіб 
формування уряду. Склад і структура уряду. Роль голови уряду в сучасних 
умовах. Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. Нормативно-правові 
акти уряду. Делеговане законодавство. Компетенція уряду. Повноваження в 
сфері політичного керівництва. Повноваження у сфері управління. 
Повноваження уряду в законодавчій сфері. Зовнішньополітичні повноваження 
уряду. Підстави і порядок припинення повноважень уряду. Відповідальність 
уряду та його членів. Відповідальність уряду перед парламентом. Політична 
відповідальність. Юридична (судова) відповідальність, її форми. 

Література [1–28; 56–58] 
 
Тема 10. Парламент (законодавча влада) 

Місце і роль парламенту серед вищих органів держави. Парламент і 
парламентаризм. Класифікація парламентів. Структура парламенту і порядок 
формування його палат. Особливості і порядок формування верхніх палат 
парламентів. Внутрішня організація палат парламенту. Керівні органи палат. 

Одноосібні і колегіальні органи. Способи формування керівних органів. 
Парламентські комітети і комісії, порядок їх формування і 

функціонування. Партійні фракції палат. Інші органи палат і парламенту. 
Правовий статус депутата парламенту. Елементи статусу депутата. 
Депутатський імунітет. Депутатський індемнітет. “Вільний” та “імперативний” 
мандат депутатів парламенту. Припинення депутатських повноважень. 
Повноваження парламенту. Парламенти з абсолютно необмеженою 
компетенцією, абсолютно обмеженою і відносно обмеженою компетенцією. 
Законодавчі повноваження парламентів. Фінансові повноваження парламентів. 
Повноваження парламентів у сфері оборони і зовнішньої політики. Контрольні 
повноваження (парламентський контроль). Форми парламентського контролю. 
Депутатські (парламентські) запити. Слідчі комісії та комітети парламенту. 
Рахункові (контрольні) палати. Інститут омбудсмена. Постановка питання про 
довіру уряду та винесення резолюції недовіри. Судові (квазісудові) функції 
парламентів. Установчі повноваження парламентів. Порядок роботи 
парламенту. Сесії і пленарні засідання. Види парламентських сесій. 
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Законодавчий процес у парламентах, його стадії. Законодавча ініціатива, її 
види. Обговорення законопроекту в парламенті. Читання законопроекту. 
Прийняття законопроекту палатою. Подолання розбіжностей між палатами. 
Опублікування і введення в дію законів парламентів. Парламент і бюджет. 
Парламентський контроль у сфері виконавчої влади. Відповідальність 
парламентів і депутатів. 

Література [1–28; 59–67] 
 

Тема 11. Конституційне регулювання судової влади 
Поняття судової влади та її місце в механізмі розподілу влади. Функції 

судової влади. Система та організація судової влади в зарубіжних країнах. 
Конституційні принципи правосуддя. Правовий статус суддів у зарубіжних 
країнах. Національні судові системи. 

Література [1–28; 68–75] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Контрольна робота є самостійним науковим дослідженням студента. Перед 
виконанням контрольної роботи слід вивчити рекомендовану літературу та 
скласти план. Структурно робота складається із вступу, де визначаються 
актуальність проблеми, аналіз літератури, предмет вивчення, формулюються 
мета роботи та завдання; двох-трьох основних питань роботи, в яких 
викладається її зміст, та висновків. У роботі також наводяться використані 
джерела. Обсяг роботи — 15–20 сторінок. 
Номер теми студент вибирає із запропонованих тем за останніми цифрами 
номера своєї залікової книжки. 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І РЕФЕРАТІВ 
1. Поняття і сутність конституцій як основних джерел конституційного права. 
2. Класифікація конституцій. 
3. Історичні характеристики конституції та її регулятивна роль. 
4. Ревізія (внесення змін і перегляд) конституції. 
5. Історія виникнення інституту конституційного контролю. 
6. Повноваження органів конституційного контролю. 
7. Еволюція прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. 
8. Конституційне закріплення прав і свобод людини і громадянина. 
9. Громадянство: поняття, ознаки, порядок набуття та припинення. 
10. Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини. 
11. Іноземці як суб’єкти конституційного права. 
12. Конституційне право та суспільство. 
13. Інститути безпосередньої демократії. 
14. Конституційно-правовий статус політичних інститутів. 
15. Держава як конституційно-правовий інститут. 
16. Форми державного правління. 
17. Парламентська монархія в сучасному світі. 
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18. Види державного (політичного) режиму. 
19. Відповідальність глави держави при різних політичних режимах. 
20. Сучасний зарубіжний федералізм. 
21. Виборчий процес: поняття, стадії. 
22. Інститут референдуму: загальна характеристика. 
23. Загальна характеристика інституту президентства. 
24. Нормотворчість глави держави і уряду. 
25. Місце парламенту в системах державних органів. 
26. Законодавчий процес: поняття, стадії. 
27. Парламентський контроль у сфері виконавчої влади. 
28. Конституційно-правовий статус уряду та інших органів виконавчої влади. 
29. Політична відповідальність уряду. 
30. Загальна характеристика та функції судової влади. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття конституційного права як галузі національного права. 
2. Предмет і метод правового регулювання в конституційному праві. 
3. Система галузі конституційного права. 
4. Конституційно-правові відносини: поняття, структура. 
5. Джерела конституційного права. 
6. Конституційно-правова відповідальність. 
7. Конституційне право як наука. 
8. Конституції — основні джерела конституційного права. 
9. Історичні засади сучасних конституцій. 
10. Сутність і зміст конституції. 
11. Соціальні функції конституції. 
12. Класифікація конституцій. 
13. Структура конституцій. 
14. Конституційний контроль: поняття, значення. 
15. Історія виникнення ідеї конституційного контролю. 
16. Моделі конституційного контролю: загальна характеристика. 
17. Американська модель конституційного контролю: різновиди, особливості. 
18. Європейська модель конституційного контролю: види, основні риси. 
19. Види конституційного контролю. 
20. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: поняття, структура. 
21. Основні підходи до проблеми правового статусу особи. 
22. Громадянство: поняття та конституційно-правове регулювання. 
23. Порядок набуття і припинення громадянства. 
24. Класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини і 
громадянина. 
25. Правові гарантії прав і свобод людини і громадянина. 
26. Способи конституційного формулювання прав, свобод і обов’язків. 
27. Конституційний статус держави. 
28. Поняття і структура конституційно-правового інституту державної влади. 
29. Головні конституційні принципи функціонування державної влади. 
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30. Основні форми правління та їх різновиди. 
31. Форми державного устрою. 
32. Політичний режим як спосіб (метод) здійснення державної влади. 
33. Поняття політичних партій та їх соціальна сутність. 
34. Організаційні засади та правова регламентація утворення політичних 
партій. 
35. Партійні системи. 
36. Поняття і сутність виборчого права. 
37. Види виборів і виборчих систем. 
38. Виборчий процес: поняття, стадії. 
39. Поняття і юридична природа інституту глави держави. 
40. Порядок заміщення посади глави держави. 
41. Повноваження глави держави, їх види. 
42. Відповідальність глави держави. 
43. Уряд у системі органів держави. 
44. Класифікація урядів. 
45. Порядок формування, склад і структура урядів. 
46. Повноваження уряду. 
47. Підстави й порядок припинення повноважень уряду. 
48. Відповідальність уряду та його членів. 
49. Місце і роль парламенту в структурі верховної влади. 
50. Класифікація парламентів. 
51. Структура та організація парламенту, порядок формування його палат. 
52. Парламентські комітети і комісії, порядок їх формування і функціонування. 
53. Правовий статус депутата парламенту. 
54. Повноваження парламенту. 
55. Парламентський контроль у сфері виконавчої влади. 
56. Законодавчий процес у парламентах, його стадії. 
57. Поняття судової влади та її місце в механізмі розподілу влади. 
58. Система та організація судової влади. 
59. Конституційні принципи правосуддя. 
60. Правовий статус суддів. 
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