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ВСТУП
Вивчення державного (конституційного) права зарубіжних
держав є важливим напрямом сучасної юридичної освіти. Дана
навчальна дисципліна покликана поглибити знання студентів про
найважливіші
категорії
та
положення
науки
державного
(конституційного) права, основні принципи та форми організації та
здійснення державної влади, історії світового розвитку конституцій,
конституційних засад суспільного ладу, територіального устрою,
конституційно-правового статусу людини і громадянина в зарубіжних
країнах.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн» є аналіз базових інститутів
державного (конституційного) права зарубіжних країн, засвоєння
основних особливостей організації діяльності органів державної
влади, виявлення закономірностей та особливостей здійснення
державної влади та місцевого самоврядування в державах світової
спільноти.
Завдання навчальної дисципліни: засвоєння знань про
предмет, джерела та суб’єкти державного (конституційного) права
зарубіжних країн; опанування найважливіших категорій та положень
науки конституційного права, основних принципів та форм
організації та здійснення державної влади; вивчення історії світового
розвитку конституцій, порядок прийняття, внесення змін та
доповнень до конституцій в зарубіжних країнах; засвоєння
конституційних засад суспільного ладу, територіального устрою,
конституційно-правового статусу людини і громадянина в
зарубіжних країнах.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність суспільних
відносин, які складаються у процесі здійснення державної влади,
порядку її формування та взаємодії між законодавчою, виконавчою та
судовою гілками влади в зарубіжних країнах.
Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним
характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом;
тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також
юридичних дисциплін. Програма курсу враховує набуті студентами
під час вивчення курсу «Історія держави і права зарубіжних країн»,
готує їх до вивчення у майбутньому інших навчальних дисциплін.
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У результаті засвоєння матеріалу курсу «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн» студенти повинні знати:
поняття, предмет, метод і джерела державного (конституційного)
права зарубіжних країн; сучасні види конституцій;форми держави у
зарубіжних країнах; основи правового статусу людини і громадянина
в зарубіжних країнах; особливості конституційно-правового статусу
політичних партій та інших громадських об’єднань в зарубіжних
країнах; конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади в зарубіжних країнах; особливості місцевого управління
та самоврядування в зарубіжних країнах.
Студенти повинні уміти: аналізувати констуції зарубіжних
країн, в яких закріплено основні державно-правові інститути;
орієнтуватися в системі конституційно-правового законодавства і
конституційно-правовій практиці зарубіжних країн; тлумачити
конституційно-правові норми зарубіжних країн;використовувати
матеріали науки державного (конституційного) права зарубіжних
країн у вирішенні професійних завдань.
Програма навчальної дисципліни «Державне (конституційне)
право зарубіжних країн» для студентів напряму підготовки 6.030401
«Правознавство», 6.030401і «Правознавство», затверджена Вченою
радою Вищого навчального закладу 16 квітня 2014 року
(протокол № 5).
Зміст навчального матеріалу розкривається в двох модулях:
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн.
Для більш поглибленого засвоєння навчального матеріалу,
організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами,
літературою студентам спеціальності 081б1 «Право», 081б1і «Право»
пропонується навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право
зарубіжних країн». Він містить програму навчальної дисципліни та
тематичний план навчальної дисципліни, методичні рекомендації до
кожної теми, завдання для самопідготовки до семінарських та
індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із
зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного
опрацювання, ситуаційних завдань, тем рефератів, завдання для
самоконтролю знань, список джерел, основної використаної та
рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури),
6

індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні
рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань,
перелік питань до поточного та підсумкового контролю (заліку,
екзамену).
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн.
Поняття державного (конституційного) права зарубіжних країн
як науки, галузі права і навчальної дисципліни. Проблеми
розмежування понять «конституційне право зарубіжних країн» та
«державне право зарубіжних країн». Порівняльне конституційне
право.
Порівняльне
правознавство.
Витоки
державного
(конституційного) права зарубіжних країн. Особливості сучасного
етапу розвитку конституційного права. Наукова і практична цінність
вивчення курсу державного (конституційного) права зарубіжних
країн. Предмет державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Конституційно-правові відносини. Структура конституційно-правових
відносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Підстави виникнення, змін і
припинення конституційно-правових відносин, їх види. Поняття
методу державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Принципи державного (конституційного) права в зарубіжних країнах.
Система державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Інститут державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Конституційно-правові норми. Класифікація конституційно-правових
норм (за змістом, за характером припису, за формою припису,
територією дії, за джерелами).
Поняття джерела державного (конституційного) права
зарубіжних країн та його значення. Особливості джерел
конституційного права в державах, що належать до англосаксонської
системи права. Особливості джерел конституційного права в
державах, що належать до романо-германської системи права.
Особливості джерел конституційного права в державах, що належать
до держав арабського світу.
Договір як джерело державного (конституційного) права в
зарубіжних державах. Внутрішньодержавні і міжнародні договори.
Міжнародні договори як джерела національного державного
(конституційного) права.
Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) в зарубіжних державах. Конституційні угоди.
Джерела виникнення конституційно-правових звичаїв. Місце і роль
8

конституційно-правового звичаю в системі джерел державного
(конституційного) права держав із різними правовими системами.
Особливості
конституційно-правового
звичаю
у
країнах
англосаксонської системи права.
Судовий прецедент як джерело державного (конституційного)
права в зарубіжних державах.
Доктрина як джерело державного (конституційного) права.
Застосування правової доктрини в судовій практиці держав з
англосаксонською системою права.
Правові принципи як джерела державного (конституційного)
права.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн.
Поняття, зміст та соціальні функції конституції. Історичний
розвиток терміну «конституція». Конституції – акти імператорів в
добу принципату. Застосування терміну «конституція» в період
Середньовіччя (резолюції польського Сейму, церковні акти). Вплив
Великої французької революції на поширення конституцій у Європі.
Сутність конституції у поглядах школи природничого права,
нормативістів, інституціоналістів, марксистів. Юридичні властивості
конституції: конституція як основний, установчий, стабільний закон.
Роль конституції
в зарубіжних країнах.
Конституція і
конституціоналізм, конституційний лад та конституційний ідеал.
Правова охорона конституції. Тлумачення конституції.
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, зміна і скасування конституцій.
Поняття та суть інституту конституційного контролю (нагляду).
Об’єкти конституційного контролю. Види конституційного контролю.
Моделі конституційного контролю в зарубіжних державах. Органи
конституційного контролю, їх повноваження.
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Тема 3. Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн.
Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як
предмета регулювання державного (конституційного) права
зарубіжних країн. Структура суспільного ладу.
Економічна система суспільства в зарубіжних країнах.
Конституційно-правові інституції, які закладають засади економічної
системи. Поняття та форми власності. Суб’єкти публічної власності.
Фінансова система.
Соціальна система суспільства в зарубіжних країнах. Форми
державно-правовового регулювання міжнаціональних відносин.
Соціальна політика. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування.
Соціальна допомога.
Духовно-культурна система суспільства в зарубіжних країнах.
Освіта. Наука і культура. Релігія. Взаємодія церкви і державного
(конституційного) права.
Політична система суспільних відносин в зарубіжних країнах.
Влада. Політична влада. Політична система: поняття та елементи.
Суб’єкти політики. Політичні норми. Політичні відносини.
Політичний процес.
Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
Поняття конституційно-правового правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
Поняття та ознаки громадянства. Поняття підданства та його
походження. Поняття і зміст громадянства. Способи та умови набуття
громадянства. Філіація. Натуралізація. Оптація та трансфер.
Поновлення
громадянства.
Спрощені
процедури
набуття
громадянства. Підстави припинення громадянства. Експатріація,
денаціоналізація,
денатуралізація.
Втрата
громадянства.
«Громадянство» і «національність» в зарубіжних державах.
Конституційно-правове регулювання питань подвійного громадянства
(біпатризм). Апатризм. Режим іноземців та біженців у зарубіжних
країнах. Інститути притулку, видворення з держави, видачі особи
іноземній державі. Конституційно-правове регулювання статусу
співвітчизників (титульної нації, діаспори). Конституційно-правові
засади статусу репатріантів.
Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства
та
біженців.
Конституційно-правове
регулювання
статусу
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національних меншин і корінних народів у зарубіжних державах.
Поняття національної меншини. Права національних меншин.
Територіальна та культурна автономії. Поняття корінних народів.
Особливості статусу корінних народів у США, Канаді, Новій Зеландії,
скандинавських державах.
Загальна характеристика інституту конституційних прав і
свобод. Еволюція інституту прав і свобод людини та громадянина.
Основоположні акти зарубіжних держав, присвячені закріпленню прав
і свобод особи. Конституційно-правове поняття свободи. Природне
право в конституційно-правовому аспекті. Розмежування понять
«права людини» та «права громадянина». Позитивний і негативний
спосіб закріплення конституційних прав і свобод громадян у
зарубіжних
країнах.
Правові
обмеження
для
здійснення
конституційних прав і свобод громадян. Класифікація прав, свобод та
обов’язків людини та громадянина у зарубіжних країнах.
Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і
свобод особи у зарубіжних країнах. Міжнародно-правовий захист прав
людини. Спеціалізовані органи, уповноважені забезпечувати
дотримання прав і свобод людини і громадянина. Міжнародні органи з
захисту прав людини.
Тема 5. Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн.
Поняття, сутність та ознаки держави. Державний сувернітет і
розподіл влад. Державні символи і державна мова в зарубіжних
країнах.
Поняття та структура форми держави. Види форм держави.
Чинники, що зумовлюють багатоманітність форм держави в
зарубіжних державах. Поняття форми правління. Класифікація форм
правління.
Монархія як форма правління та її різновиди. Необмежена
(абсолютна) та обмежена (конституційна) монархії. Особливості
абсолютної монархії, дуалістичної монархії, парламентської монархії.
Системи престолоспадкування.
Республіка і її різновиди. Президентська республіка, її ознаки.
Суперпрезидентська республіка. Парламентська республіка, її ознаки.
Змішані республіки.
Форми державного (територіально-політичного) устрою. Унітарні держави: поняття, принципи організації. Види унітарних держав
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(централізовані, відносно централізовані, децентралізовані). Інститут
автономії в унітарних державах.
Поняття та основні ознаки федеративної форми державного
устрою. Правовий статус суб’єктів федерації. Конфедерація як
специфічна форма правління.
Державний режим як елемент форми держави. Співвідношення
державного
і
політичного
режимів.
Демократичний
та
антидемократичні режими. Поняття демократії. Сучасні теорії
демократії. Недемократичні політичні режими. Особливості
демократичного, тоталітарного, авторитарного режимів. Фашистський
режим. Військовий режим. Клерикальний режим.
Тема 6. Конституційно-правовий статус політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних
країнах. Особливості політичних партій як конституційно-правового і
політичного інституту. Історичний розвиток політичних партій.
Класифікація політичних партій. Організаційна будова політичних
партій. Регламентація правового статусу і порядку діяльності партії.
Інституціоналізація політичних партій. Фінансування політичних партій. Політична програма, соціальна база, партійний електорат, статут
політичної партії. Вищий та центральні керівні органи політичної
партії. Апарат політичної партії. Місцеві партійні органи.
Партійні системи. Багатопартійні системи. Двопартійні системи.
Однопартійні системи.
Конституційні засади та межі правового регулювання
громадських об’єднань. Соціально-економічні і соціально-культурні
громадські об’єднання: поняття, види, завдання, функції,
конституційно-правовий статус. Спілки підприємців. Профспілки.
Спілки споживачів. Лобістські групи. Групи тиску.
Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в
зарубіжних державах. Чинники, що зумовлюють вплив релігійних
громад і церкви на політичне життя. Конституційно-правове
регулювання релігійних відносин і статусу церков.
Конституційно-правовий статус засобів масової інформації.
Поняття і соціальне призначення засобів масової інформації (ЗМІ).
Конституційно-правове регулювання ЗМІ.
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Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах.
Поняття і зміст прямої демократії. Форми прямої демократії в
зарубіжних державах. Референдум: поняття та види. Народна
ініціатива. Народне вето.
Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн. Активне і пасивне виборче право в зарубіжних країнах.
Поняття і соціальні функції виборів. Види виборів. Чергові і
позачергові вибори. Загальні і часткові вибори. Загальнонаціональні,
регіональні та місцеві вибори. Прямі та непрямі вибори.
Опосередковані та багатоступеневі вибори. Дійсні та недійсні вибори.
Відповідальність за неучасть у виборах. Організація та порядок
підготовки і проведення виборів. Призначення виборів. Способи
конституційно-правового регулювання визначення дати виборів.
Створення виборчих округів та виборчих дільниць. Формування
виборчих органів. види виборчих органів у зарубіжних державах.
Повноваження виборчих органів.
Поняття виборчих систем. Види виборчих систем. Мажоритарна
виборча система, її різновиди (мажоритарна система відносної
більшості, мажоритарна система абсолютної більшості, мажоритарна
система кваліфікованої більшості). Правове регулювання та
особливості пропорційної виборчої системи.
Особливості
мажоритарно-пропорційної (змішаної) виборчої системи.
Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії. Призначення виборів, створення виборчих округів (дільниць) та органів з
проведення виборів. Реєстрація кандидатів на виборні посади. Складання списків виборців. Реєстрація виборців (обов’язкова та
добровільна). Висування кандидатів у депутати. Висування кандидатів
політичними партіями. «Первинні вибори» («праймеріз») у США.
Відкриті та закриті «праймеріз». Висування кандидатів виборцями.
Передвиборна кампанія, її фінансування. Голосування виборців.
Виборчі бюлетені, їх види. Визначення результатів виборів.
Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах.
Поняття парламенту. Місце і роль парламенту серед вищих
органів держави в зарубіжних країнах. Парламент і парламентаризм.
Класифікація парламентів зарубіжних країн. Походження інституту
парламенту. Представницький характер парламенту. Концепція
національного (народного представництва). Народний суверенітет і
народне представництво. Соціальні функції парламенту.
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Конституційно-правове регулювання структури парламентів у
зарубіжних країнах. Монокамерні та бікамерні парламенти. Палати
парламенту, порядок їх формування. Верхня і нижня палати
парламенту. Комітети (комісії) парламентів і палат. Парламентські
фракції. Лобістські групи. 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.
Повноваження парламенту зарубіжних країн. Законодавчий
процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії. Обговорення
законопроекту в парламенті. Читання законопроекту. Прийняття
законопроекту палатою. Подолання розбіжностей між палатами.
Опублікування і введення в дію законів парламентів у зарубіжних
країнах. Парламентські розслідування. Судові (квазісудові)
повноваження. Делегування повноважень. Акти парламенту. Форми
парламентського контролю. Порядок роботи парламенту. Сесії і
пленарні засідання. Види парламентських сесій.
Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах.
Елементи статусу депутата. Депутатський імунітет. Депутатський індемнітет. Припинення депутатських повноважень.
Відповідальність парламентів і депутатів у зарубіжних країнах.
Тема 9. Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах.
Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних країнах.
Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі інституту глави
держави. Одноосібний і колегіальний глава держави.
Повноваження глави держави, їх види. Повноваження з
верховного представництва. Повноваження в сфері зовнішньої
політики. 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.
Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Порядок
престолоспадкування. Системи престолоспадкування. Салічна
система. Кастильська система престолоспадкування. Австрійська
система. Скандинавська, мусульманська і племінна системи. Інститут
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регентства. Державні регалії. Недоторканність монарха. Представник
британського монарха у державах – британських домініонах.
Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних
державах. Порядок обрання. Прямі вибори президента. Непрямі
(опосередковані) вибори. Виборчі цензи для кандидатів у президенти.
Термін
повноважень президента.
Інститут
віце-президента.
Припинення повноважень президента.
Конституційно-правовий статус допоміжних органів та установ
при главі держави. Апарат глави держави.
Відповідальність глави держави в зарубіжних країнах. Інститут
контрасигнатури. Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.
Тема 10. Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах.
Поняття та загальна характеристика органів виконавчої влади в
зарубіжних країнах. Місце уряду в системі вищих органів держави.
Уряд – носій виконавчої влади в зарубіжних країнах. Класифікація
урядів зарубіжних країн. Види урядів залежно від їхнього партійного
складу. Партійні уряди – однопартійні та багатопартійні (коаліційні).
Безпартійні уряди. Види урядів залежно від стосунків уряду з
парламентом – уряд більшості та уряд меншості.
Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах.
Парламентський і позапарламентський спосіб формування уряду.
Склад і структура уряду. Роль голови уряду в сучасних умовах.
Президія (бюро) уряду. Державний секретар. Державний міністр.
Статус секретар. Парламентські секретарі. Міністри. Конституційноправовий статус міністерств. Відомства і їх керівники. Урядові та
неурядові відомства. Міжвідомчі комітети і комісії.
Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. Нормативноправові акти уряду. Делеговане законодавство.
Компетенція уряду в зарубіжних країнах. Повноваження в сфері
політичного керівництва. Повноваження в сфері упраління. Повноваження уряду в законодавчій сфері. Зовнішньополітичні повноваження уряду.
Підстави і порядок припинення повноважень уряду.
Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах. Відповідальність уряду перед парламентом.
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Тема 11. Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах.
Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади.
Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах. Поняття
судової системи. Конституційно-правові принципи організації і
діяльності судових систем. Моделі судових систем. Англосаксонська
модель.
Романо-германська
модель.
Соціалістична
модель.
Мусульманська модель. Особливості організації судових систем у
державах з унітарною і федеративною формами державного устрою.
Системи судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані системи судів.
Адміністративна юстиція. Трудові суди. Суди з соціальних спорів.
Мусульманські суди. Суди звичаєвого права. Церковні суди.
Надзвичайні суди.
Соціальні функції судової влади. Охорона прав і законних
інтересів громадян. Охорона правопорядку від злочинних та інших
правопорушень. Контроль за законністю діяльності органів та
посадових осіб публічної влади. Структура судової влади.
Суддівський корпус. Правосуддя. Специфічні органи з судовими
повноваженнями. Суд присяжних.
Види судових органів. Органи досудового слідства (медіатори,
консіліатори,
посередники).
Суди
загальної
юрисдикції.
Спеціалізовані суди. Інстанційність судових органів. Суди першої
інстанції. Апеляційні суди.
Касаційні суди. Правовий статус суддів. Призначуваність,
незмінність і незалежність суддів. Суддівська несумісність.
Суддівський імунітет. Правовий статус прокурорів. Адвокатура.
Судова поліція. Судові виконавці. Нотаріуси.
Тема 12.
Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах.
Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Конституційні засади організації місцевого управління та
самоврядування. Поняття та сутність муніципального управління.
Зміст головних теорій місцевого самоврядування. Громадівська
теорія. Державницька теорія місцевого самоврядування. Теорія
муніципального дуалізму. «Природні» та «штучні» адміністративнотериторіальні одиниці. Функції місцевих органів у зарубіжних
країнах.
Основні
системи
(моделі)
місцевого
самоврядування.
Англосаксонська модель. Романо-германська модель. Іберійська
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модель місцевого самоврядування. Радянський тип організації влади
на місцях. Правове регулювання системи органів управління на
місцях. Сучасні проблеми й основні напрямки реформування системи
місцевої влади в зарубіжних країнах.
Порядок організації, структура місцевих органів. Порядок формування та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Матеріально-фінансова база органів
місцевого
самоврядування.
Виконавчі
органи
місцевого
самоврядування зарубіжних країн: порядок їх формування,
організація, повноваження. Глава муніципального утворення (мер,
староста, солтис).
Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних
країнах.
Форми урядового контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування. Правове регулювання відповідальності органів
місцевого самоврядування.
Тема 13. Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн.
Поняття, функції та види зовнішньої політики зарубіжних країн.
Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.
Національна незалежність. Пріоритет прав людини. Самовизначення
народів. Невтручання у внутрішні справи інших держав. Рівність між
державами. Відмова від державного тероризму. Принцип мирного
врегулювання конфліктів. Революційні і консервативні політичні
доктрини. Державні інтереси зарубіжних країн.
Визнання обмежень державного суверенітету і участь у
міжнародних союзах, організаціях.
Конституційне
розмежування
зовнішньополітичних
повноважень між федерацією та її суб’єктами в зарубіжних країнах.
Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими
органами державної влади та управління в зарубіжних країнах.
Тема 14. Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу.
Правова природа Європейського Союзу. Організаційна
структура Європейського Союзу. Парламент ЄС. Уряд ЄС. Суд
Європейського Союзу. Судді та генеральні адвокати Європейського
Суду. Конституційно-правова характеристика застосування актів Суду
ЄС з прав людини на території держав Європи.
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Поняття та структура права Європейського Союзу. Лаекенська
декларація від 14-15 грудня 2001 р. Європейська Конституція від 29
жовтня 2004 р. Основні положення Лісабонської угоди про внесення
змін в Угоду про Європейський Союз й Угоди про заснування
Європейської Спільноти від 13 грудня 2007 р. Вплив права
Співтовариства на правові системи держав-членiв.
Правовий статус громадян Європейського Союзу.
Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове
регулювання
членства
держав
у
Європейському Союзі.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Тема 15. Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки.
Загальна характеристика Конституції США. Конституція США в
системі джерел конституційного права США. Структура та
особливості Конституції США. Основні конституційні принципи.
Порядок внесення поправок до конституції, інститут конституційного
контролю.
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в США.
Американський Білль про права.
Зародження та розвиток теорії розподілу влад у США. Принцип
розподілу влади в Конституції США.
Американський федералізм, його конституційні основи.
Розмежування предметів відання федерації і штатів.
Вищі федеральні державні органи. Структура Конгресу і
порядок формування Палати представників та Сенату. Правове
становище членів Конгресу. Внутрішня організація палат Конгресу.
Компетенція Конгресу. Регламенти палат, правові акти Конгресу.
Законодавчий процес у палатах.
Президент США, його місце в конституційному механізмі.
Адміністрація, кабінет, департаменти, виконавчий апарат, виконавчі
агентства президента.
Судова влада: поняття, конституційні основи її організації.
Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний суд США.
Місцеве самоврядування в США. Адміністративно-територіальний поділ штатів. Конституційно-правовий статус штату. Вищі органи
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влади штату. Статус федерального округу Колумбія, Пуерто-Рико,
Гуаму, Віргінських островів, Східного Самоа.
Тема 16. Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Загальна характеристика британської конституції, її основні
риси і особливості. Джерела британської конституції. Автономія
Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії.
Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Права та
свободи людини і громадянина.
Монарх як глава держави. Королівська прерогатива. Таємна рада
при монархові.
Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої
Британії і Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади.
Парламент, його структура. Порядок формування Палати
громад. Внутрішня організація Палати громад, керівні органи,
комітети палати. Партійні фракції. Палата лордів. Система
парламентських організаторів. Лоббі. Конституційно-правовий статус
члена парламенту, посадових осіб палат парламенту. Спікер палати
Лордів. Права та обов’язки спікера. Вибори спікера. Парламентські
комітети, система виборних комітетів, постійні комітети, комітети
обох палат, об’єднані комітети, комітети з питань приватних Білів.
Виконавча влада. Уряд і кабінет. Структура кабінету, його
функції. «Тіньовий» кабінет міністрів.
Судова система. Палата лордів, Судовий комітет Таємної ради
як вищі суди. Апеляційний суд. Високий суд. Суд корони, суди
магістратів і суди графств. Особливості судової системи Північної
Ірландії і Шотландії.
Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії. Системи місцевих органів у графствах,
містах-графствах, парафіях та інших адміністративно-територіальних
одиницях.
Тема 17. Основи державного (конституційного) права
Французької республіки.
Загальна характеристика конституції Французької республіки, її
характерні риси й особливості. Конституція і конституційний
розвиток Французької республіки. Джерела конституційного права
Французької республіки. Перегляд Конституції Французької
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республіки. Суб’єкти ініціативи перегляду Конституції Французької
республіки.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина Французької
республіки.
Вищі державні органи Французької республіки. Президент
Французьської республіки: порядок обрання та компетенція.
Уряд Французької республіки: його склад і порядок формування.
Особливості виконавчої влади у Французькій республіці.
Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької
республіки. Акти Ради Міністрів Французької республіки.
Парламент Французької республіки: поняття, структура, порядок
формування Національних зборів і Сенату. Внутрішня організація
палат (керівні органи, комісії палат, партійні фракції). Законодавчий
процес у палатах. Компетенція парламенту Французької республіки.
Конституційно-правовий статус Прем'єр-Міністра Французької
республіки.
Конституційні засади судової влади Французької республіки.
Політико-правовий статус Державної Ради. Політико-правовий статус
Конституційної Ради. Принцип несумісності. Вища Рада магістратури
Французької республіки. Статус суддів. Висока палата правосуддя.
Суд Французьської республіки. Економічна і соціальна Рада.
Місцеве управління й самоуправління Французької республіки.
Адміністративно-територіальний поділ країни. Заморські території
Французької республіки. Системи місцевих органів управління й
самоуправління в регіонах, департаментах, округах, кантонах,
комунах.
Тема 18. Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина.
Конституційно-правова природа Основного закону ФРН
від 23 травня 1949 р. Особливості преамбули Конституції. Договір
між ФРН та НДР про відновлення єдності Німеччини від
31серпня1990 р. Порядок внесення змін до Основного закону ФРН.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина у ФРН.
Права, свободи та обов’язки людини та громадянина. Особливості
громадянства Німеччини. Правовий статус німців.
Вищі федеральні державні органи. Бундестаг: порядок
формування, внутрішня організація (керівні органи, комітети, партійні
фракції). Законодавчий процес у бундестазі. Особливості формування
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й повноваження бундесрату. Федеральний президент: порядок його
обрання, повноваження.
Федеральний уряд, його склад. Порядок формування уряду.
Повноваження уряду. Конституційно-правовий статус Федерального
канцлера.
Конституційно-правова характеристика судової системи ФРН.
Федеральний Конституційний Суд.
Адміністративно-територіальний поділ країни. Німецький
федералізм. Вищі органи влади в землях: ландтаги земель, уряди
земель. Землі ФРН. Конституційні засади розподілу компетенції між
Федерацією та землями. Місцеве самоврядування. Системи місцевого
управління в містах, округах, повітах та общинах.
Тема 19. Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія.
Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарії.
Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Історичний розвиток
конституціоналізму Швейцарії. Конституції кантонів.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина.
Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори Швейцарії.
Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії.
Федеральний канцлер Швейцарії.
Судова влада. Федеральний Верховний суд – найвищий
федеральний судовий орган.
Адміністративно-територіальний устрій. Статус столиці Берну
та міста Лозанна. Взаємовідносини між конфедерацією та кантонами,
напівкантонами. Місцеве самоврядування. Округи та громади.
Місцевий омбудсмен Цюріха.
Тема 20. Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки.
Загальна характеристика Конституції Італії 1947 р.
Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина в Італійській республіці.
Конституційні засади організації системи вищих органів
державної влади. Парламент Республіки та його структура. Палата
депутатів і Сенат: порядок формування, функції, повноваження.
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Статус депутатів Парламенту. Порядок роботи Парламенту та його
палат. Законодавчий процес.
Президент Республіки: порядок обрання, функції, повноваження,
відповідальність.
Конституційно-правовий статус уряду Італії. Порядок
формування та склад Ради міністрів. Голова Ради міністрів. Інститут
довіри до уряду. Державна адміністрація.
Конституційні засади судової влади. Конституційний суд Італії.
Мирові суди, преторські суди. Трибунали. Апеляційні суди. Інститут
суду присяжних. Адміністративна юстиція. Військові трибунали.
Вища рада магістратури.
Політико-територіальний устрій Італії. Поняття і зміст
адміністративної децентралізації. Області, провінції та комуни.
Області як автономні утворення. Статут області. Обласні органи
влади: обласна рада, обласна джунта, голова джунти. Органи
місцевого самоврядування.
Тема 21. Основи державного (конституційного) права
Іспанії.
Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова
природа.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина в Іспанії.
Особливості організації системи вищої державної влади в
Іспанії. Конституційно-правовий статус Корони. Його Величність
Король Іспанії. Інститут регентства в Іспанії.
Класифікаційна характеристика парламенту Іспанії: вид,
структура, порядок формування. Місце та роль Генеральних Кортесів
у системі органів публічної влади Іспанії. Партійний склад та
структура палат парламенту. Повноваження Конгресу депутатів та
Сенату. Парламентська процедура та внутрішня організація палат
парламенту. Організація парламентських сесій та засідання Конгресу
депутатів і Сенату. Органічні закони. Схвалення законів монархом,
вступ їх у законну силу. Конституційно-правовий статус члена
парламенту, посадових осіб палат парламенту. Парламентські
комітети: поняття, види.
Конституційно-правовий статус уряду: порядок утворення,
компетенція, відповідальність. Конструктивний вотум недовіри.
Правовий статус глави уряду.
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Конституційні засади судової системи Іспанії. Органи судової
влади. Конституційний суд Іспанії.
Політико-територіальний устрій Іспанії. Правовий статус
автономій. Організація влади в областях із спеціальним статусом.
Провінції та муніципії. Місцеве самоврядування та місцева
адміністрація в Іспанії. Міжтериторіальний компенсаційний фонд.
Тема 22. Основи державного (конституційного) права Японії.
Загальна характеристика конституції Японії. Принцип
народного суверенітету в конституції. Конституційне положення про
відмову від війни та створення регулярних збройних сил. Порядок
внесення змін до Конституції Японії.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина Японії.
Вищі
державні
органи.
Імператор
Японії.
Порядок
престолонаслідування в Японії. Конституційний статус імператора і
його функції.
Парламент: структура та порядок формування Палати представників і Палати радників. Внутрішня організація палат (керівні
органи, парламентські комісії, партійні фракції). Порядок діяльності
парламенту. Функції та повноваження парламенту. Законодавчий
процес у парламенті.
Кабінет міністрів. Порядок формування кабінету, його
структура. Функції кабінету.
Верховний суд Японії, порядок його формування. Особливості
здійснення конституційного контролю в Японії.
Адміністративно-територіальний поділ Японії. Принцип
місцевої автономії. Органи місцевого самоврядування префектур,
міст, селищ та сільських громад.
Тема 23. Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки.
Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції
КНР.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина КНР.
Законодавча влада в КНР. Всекитайські збори народних
представників. Постійний комітет Всекитайських зборів народних
представників.
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Виконавча влада в КНР. Державна рада КНР. Китайська народна
політична узгоджувальна рада.
Конституційно-правовий статус глави КНР.
Правоохоронна, судова системи та інші органи влади КНР.
Поняття та види народних судів в КНР. Верховний народний суд.
Прокуратура КНР. Центральна військова рада КНР.
Адміністративно-територіальний поділ країни. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР. Муніципальні утворення.
Міста центрального підпорядкування. Місцеве самоврядування в
КНР. Місцеві збори народних представників, постійні комітети та
народні уряди.
Тема 24. Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації.
Конституція РФ та її розвиток.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина.
Конституційно-правовий статус Президента РФ.
Федеральні Збори РФ: структура, чисельність, порядок
утворення. Рада РФ: структура і компетенція. Державна Дума:
структура і компетенція.
Федеральні органи виконавчої влади. Уряд РФ: склад та порядок
його формування. Компетенція Уряду РФ. Центральні органи
федеральної виконавської влади. Органи виконавчої влади суб'єктів
РФ. Порядок взаємодії представницького (законодавчого) і
представницького органів державної влади області.
Конституційні основи судової влади в РФ. Конституційні
принципи правосуддя. Судова система. Конституційний Суд РФ:
склад, компетенція.
Адміністративно-територіальний
устрій
суб'єктів
РФ.
Федеральний устрій Росії. Конституційно-правовий статус суб'єктів
РФ. Види адміністративно-територіальних одиниць. Конституційні
основи місцевого самоврядування в РФ.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми
навчання спеціальності 081б1 «Право»

1

індивідуальноконсультативна робота

самостійна
робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

разом

№
п/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

2
3
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
–
1.
5
2
–
–
3
(конституційного) права зарубіжних країн
2. Конституції зарубіжних країн
5
2
–
–
3
–
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
–
3.
4
–
–
–
4
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
–
4.
6
2
2
–
2
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного
–
5.
4
2
–
–
2
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій
–
6. та інших громадських об’єднань в зарубіжних
6
–
2
–
4
країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
–
7.
5
2
–
–
3
зарубіжних країнах
8. Законодавча влада в зарубіжних країнах
6
2
2
–
2
–
Конституційно-правовий статус глави держави в
–
9.
6
2
2
–
2
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів
–
10.
5
2
–
–
3
виконавчої влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
–
11.
7
2
2
–
3
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в
–
12.
5
2
–
–
3
зарубіжних країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
–
13.
4
–
–
4
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
–
14.
7
2
2
–
3
Європейського Союзу
–
Всього
75 22 12
–
41
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Продовж. табл.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

9

2

2

–

5

6

–

2

–

4

8

–

–

–

8

7

–

2

–

5

9

2

2

–

5

6

–

2

–

4

Всього

75

12

18

–

45

Разом:

150

34

30

–

86

15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки
Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки
Основи державного (конституційного) права
Іспанії
Основи державного (конституційного) права
Японії
Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації

\
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми
навчання спеціальності 081б1 «Право»

4

5

6

7

індивідуальноконсультативна робота

3

практичні
заняття
самостійна
робота

2

семінарські
заняття

1

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

лекції

№
п/
п

разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
Позааудитозаняття
рна робота

8

Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституції зарубіжних країн
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій та
інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах
Законодавча влада в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних
країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн
Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу
Всього

27

6

2

–

–

4

–

6

2

–

–

4

–

8

–

–

–

8

–

6

–

2

–

4

–

4

–

–

–

4

–

6

–

–

–

6

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

6

–

2

–

4

–

3

–

–

–

3

–

4

–

–

–

4

–

4

–

–

–

4

–

8

–

–

8

–

6

2

–

–

4

–

75

6

4

–

65

–

–

Продовж. табл.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії

9

–

2

–

7

–

9

2

–

–

7

–

8

–

–

–

8

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

21. Основи державного (конституційного) права Іспанії

7

–

–

–

7

–

22. Основи державного (конституційного) права Японії

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

7

–

–

–

7

–

Всього

75

2

2

–

71

–

Разом:

150

8

6

–

136

–

15.

17.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки

Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
19.
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
20.
Італійської республіки
18.

Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
24.
Російської Федерації
23.
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Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми
навчання спеціальності 081б1 і «Право»

індивідуальноконсультатив-на
робота

самостійна
робота

разом

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

семінарські
заняття
практичні
заняття

№
п/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

1

2
3
4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
1.
3
2
–
–
1
–
(конституційного) права зарубіжних країн
2. Конституції зарубіжних країн
3
2
–
–
1
–
Конституційні засади суспільного ладу
3.
1
–
–
–
1
–
зарубіжних країн
Основи конституційно-правового статусу людини
4.
4
2
2
–
–
–
і громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного
5.
3
2
–
–
1
–
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних
6. партій та інших громадських об’єднань в
1
–
–
–
1
–
зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
7.
3
2
–
–
1
–
зарубіжних країнах
8. Законодавча влада в зарубіжних країнах
3
–
2
–
1
–
Конституційно-правовий статус глави держави в
9.
2
–
2
–
–
–
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів
10.
3
2
–
–
1
–
виконавчої влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
11.
3
–
2
–
1
–
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в
12.
3
2
–
–
1
–
зарубіжних країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
13.
1
–
–
1
–
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
14.
3
2
–
–
1
–
Європейського Союзу
Всього

36

29

16

8

–

16

–

Продовж. табл.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії

5

–

2

–

3

–

4

2

–

–

2

–

3

–

–

–

3

–

5

–

2

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

4

–

2

–

2

–

3

–

–

–

3

–

Всього

36

2

6

–

28

–

Разом:

72

18

14

–

40

–

15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки
Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки
Основи державного (конституційного) права
Іспанії
Основи державного (конституційного) права
Японії
Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації
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Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми
навчання спеціальності 081б1 інт «Право» Полтавського, Черкаського,
Херсонського локальних центрів дистанційного навчання

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

індивідуальноконсультатив-на
робота

самостійна
робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

разом

№
п/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

2
3
4
5
6
7
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Поняття, предмет, система та джерела державного
4
2
–
–
2
(конституційного) права зарубіжних країн
Конституції зарубіжних країн
4
2
–
–
2
Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
3
–
–
–
3
країн
Основи конституційно-правового статусу людини і
2
–
–
–
2
громадянина в зарубіжних країнах
Держава як категорія державного (конституційного)
3
–
–
–
3
права зарубіжних країн
Конституційно-правовий статус політичних партій та
2
–
–
–
2
інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах
Конституційні форми безпосередньої демократії в
2
–
–
–
2
зарубіжних країнах
Законодавча влада в зарубіжних країнах
2
–
–
–
2
Конституційно-правовий статус глави держави в
2
–
–
–
2
зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів виконавчої
2
–
–
–
2
влади в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус органів судової
2
–
–
–
2
влади в зарубіжних країнах
Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних
2
–
–
–
2
країнах
Конституційне регулювання зовнішньої політики
2
–
–
2
зарубіжних країн
–
Особливості конституційного права держав-членів
2
–
–
–
2
Європейського Союзу
Всього
36
4
–
–
32

31

8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Продовж. табл.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права зарубіжних країн
Основи державного (конституційного) права
15.
Сполучених Штатів Америки
Основи державного (конституційного) права
16. Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії

5

–

–

2

3

–

5

–

–

–

5

–

3

–

–

–

3

–

4

–

–

2

2

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

21. Основи державного (конституційного) права Іспанії

8

–

–

–

8

–

22. Основи державного (конституційного) права Японії

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

3

–

–

–

3

–

Всього

36

–

–

4

32

–

Разом:

72

4

–

4

64

–

17.

Основи державного (конституційного) права
Французької республіки

Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Основи державного (конституційного) права
19.
Республіки Швейцарія
Основи державного (конституційного) права
20.
Італійської республіки
18.

Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
Основи державного (конституційного) права
24.
Російської Федерації
23.

32

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн
Дана тема є вступною до вивчення студентами навчальної
дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».
Державне (конституційне) право зарубіжних країн – це
система правових норм певної країни, що закріплює статус людини у
суспільстві та державі, основи суспільного та державного ладу,
порядок формування та організації діяльності органів публічної влади
у зарубіжних країнах [8].
Термін «державне (конституційне) право зарубіжних країн» у
юридичній літературі використовується у трьох значеннях:
1) як галузь права тієї чи іншої держави, яка, схоже до інших
галузей права, являє собою сукупність норм, що регулюють певну
сферу суспільних відносин;
2) як назва однієї з юридичних наук, яка вивчає діюче державне
(конституційне) право зарубіжних країн;
3) як навчальна дисципліна у внз, який дає основи знань про
діюче державне (конституційне) право зарубіжних країн та науку
державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Такі два терміни, як «конституційне право зарубіжних країн» та
«державне право зарубіжних країн» часто вважаються синонімами.
Слід підкреслити, що формально неважко виявити, що коло
регульованих відповідною галуззю права суспільних відносин у
країнах, де вживається той або інший із зазначених термінів,
приблизно однакове.
Вибір терміна залежить
від національної традиції
слововживання. Так, англосаксонські та романо-германські правові
системи зазвичай використовують термін «конституційне право», тоді
як для правової системи Федеративної республіки Німеччина
характерне вживання терміна «державне право».
У Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
Сполучених Штатів Америки, Французької республіки до початку
XIX ст. утвердився конституційний лад, мінімальними ознаками якого
є судовий захист прав людини і поділ влади. У Федеративній
республіці Німеччина це відбулося значно пізніше. Не дивно, що нині
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й у Федеративній республіці Німеччина почав уживатися термін
«конституційне право зарубіжних країн». Щодо так званих
«соціалістичних країн», то за радянським прикладом у них
використовується термін «державне право зарубіжних країн», за
винятком, наприклад, Куби. Проте сьогодні у світі є група країн, у
яких, незважаючи на традиційне вживання терміна «конституційне
право зарубіжних країн», рух до конституційного ладу навіть не
розпочався (Кот-д’Івуар, Малаві та ін.), тоді як, скажімо, у Республіці
Швейцарія, хоча в її переважній німецькомовній частині
використовується термін «державне право зарубіжних країн»,
конституційний лад існує вже давно. У літературі, втім, можна
зустріти інше, ніж викладене вище, розуміння відмінностей між
конституційним і державним правом. Зокрема, німецький
конституціоналіст К. Хессе вважає, що оскільки конституція не
обмежується встановленням державного ладу, а охоплює також
основи устрою недержавного життя (шлюб, власність тощо), остільки
«конституційне» право більш містке, ніж «державне» право, що за
смислом і змістом означає лише право держави. З іншого боку,
«конституційне» право обмежене порівняно з «державним» у тому
плані, що «державне» включає, наприклад, адміністративне та
процесуальне право. Подібна думка висловлювалася й у вітчизняній
літературі [9].
Предмет державного (конституційного) права зарубіжних країн
визначити складно, оскільки в різних країнах норми державного
(конституційного) права зарубіжних країн регулюють неоднакове
коло суспільних відносин. Найчастіше під предметом державного
(конституційного) права зарубіжних країн розуміють суспільні
відносини, які складають основу, головні устої суспільства та держави
і безпосередньо зв’язані із реалізацією державної влади.
Предметом державного (конституційного) права зарубіжних
країн є суспільно-політичні відносини, закріплені в основних
джерелах права національних правових систем, які виникають між
людиною, суспільством і державою [8]. Тож, галузь державного
(конституційного) права зарубіжних країн регулює:
1) суспільні відносини, які складають основи конституційноправового статусу людини та громадянина;
2) суспільні відносини, що складають державний та
адміністративно-територіальний устрій, тобто правовий статус
держави, склад держави, взаємовідносини держави із її складовими
частинами, правовий статус складових частин держави;
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3) суспільні відносини, які складаються в процесі організації і
здійснення державної влади та місцевого самоврядування
Таким чином державне (конституційне) право зарубіжних країн
має власний предмет регулювання.
В
спеціальній
літературі
до
предмету
державного
(конституційного) права зарубіжних країн також відносять такі групи
відносин:
1) відносини, які складають засади народовладдя і народного
суверинітету;
2) відносини, які розкривають побудову, устрій держави, як
організацію влади народу для народу; відносини, які формують
політичний режим; відносини, пов’язані із використанням символів
держави; відносини, які формують територіальну організацію
держави;
3) відносини, які визначають основоположні засади
функціонування держави;
4) відносини, які визначають характер зв’язків між особистістю і
державою.
Під час опрацювання теми студентам слід запам’ятати, що
система державного (конституційного) права зарубіжних країн
включає
принципи,
конституційно-правові
інститути
та
конституційно-правові норми.
Джерела державного (конституційного) права зарубіжних
країн – це ті форми, в яких дістали своє вираження правові норми; це
результат правотворчості публічних органів та безпосередньо народу;
у своїй сукупності вони утворюють складну як за структурою так і за
змістом систему [8].
Основним джерелом державного (конституційного) права
зарубіжних країн є конституції. До інших джерел також відносяться:
1) закони: 1. конституційні – вносять зміни до конституції чи
доповнюють її; вони є складовими частинами конституції, але
регулюють найважливіші державно-правові питання. Це закони про
виборче право та виборчою системі, про повноваження урядів і
парламентів, про правове становище особистості, про порядок
запровадження надзвичайного стану. Як приклад конституційних
законів можна навести акт про свободу друку 1949 р. у Швеції, акти
про цивільних правах 1957, 1960, 1964 і 1969 р., і навіть закони про
виборчі права 1965 і 1970 р. у Сполучених Штатах Америки, закону
про політичних партій Іспанії 1978 р. (доповнений в 1981 р.) й інших.
2. органічні – приймаються в ускладненому порядку і звичайно
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регулюють будь-якої інститут конституційного права загалом. Вони,
зазвичай, мають більшої юридичну чинність, ніж прості закони, але
меншою, ніж конституції. 3. звичайні – регулюють деякі питання,
наприклад закон про вибори президента. 4. надзвичайні – відповідно
до самої конституції, цих законів можуть полишати її положень, але
приймаються лише з стислі терміни, зазвичай кілька місяців, хоч і з
правом парламенту продовжити цей термін.2)внутрішньодержавні
публічно-правові
договори
(наприклад,
угода
про
поділ
Чехословаччини на Чехію і Словаччину від 1 січня 1993 р.,
Конституційний договір 1998 р. між Молдовою і самопроголошеною
Придніпровською республікою проте, що остання залишається
республікою в складі Молдови); 3) регламенти парламентів і їх палат,
що встановлюють внутрішню організацію і процедуру роботи цих
органів. Вони приймаються або у формі постанов кожною палатою
для себе і не вимагають схвалення іншої палати (Німеччина), або у
формі закону при однопалатному парламенті (КНР); 4) акти глави
держави і виконавчої влади (укази монархів, декрети президентів,
постанови уряду, акти міністрів деяких відомств,наприклад,
постанови центральної виборчої комісії про порядок складання
списків виборців) [48].
Лекційне заняття
План
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі права і
навчальної дисципліни.
2. Витоки державного (конституційного) права зарубіжних країн.
3. Поняття джерела державного (конституційного) права та його
значення:
3.1. Договір як джерело державного (конституційного) права в
зарубіжних державах;
3.2. Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) права;
3.3. Судовий прецедент як джерело державного (конституційного)
права в зарубіжних державах;
3.4. Доктрина як джерело державного (конституційного) права;
3.5. Правові принципи як джерела державного (конституційного)
права.

36

Питання для самостійного опрацювання
1. Порівняльне конституційне право.
2. Порівняльне правознавство.
3. Конституційно-правові відносини. Структура конституційноправових відносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Підстави виникнення, змін і припинення конституційно-правових відносин, їх
види.
4. Конституційно-правові норми. Класифікація конституційноправових норм (за змістом, за характером припису, за формою
припису, територією дії, за джерелами).
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): державне
(конституційне) право зарубіжних країн, предмет державного
(конституційного) права зарубіжних країн, метод державного
(конституційного) права зарубіжних країн, джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн, органічні закони,
принципи державного (конституційного) права зарубіжних країн,
інститути державного (конституційного) права зарубіжних країн,
судовий прецедент.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Дайте визначення поняття «державне (конституційне) право
зарубіжних країн».
1.2. Як співвідносяться поняття «державне право зарубіжних країн»,
та «конституційне право зарубіжних країн»?
1.3. Назвіть та розкрийте сутність джерел державного
(конституційного) права зарубіжних країн.
1.4. Які існують методи державного (конституційного) права
зарубіжних країн?
1.5. Поясніть поняття «судовий прецедент».
1.6. Які існують види законів державного (конституційного) права
зарубіжних країн?
1.7.
Розкрийте
сутність
поняття
«інститути
державного
(конституційного) права зарубіжних країн».
1.8. Проаналізуйте принципи державного (конституційного) права
зарубіжних країн.
1.9. Назвіть предмет державного (конституційного) права зарубіжних
країн.
1.10. Розкрийте роль договорів у державному (конституційному) праві
зарубіжних країн.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
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3. Виконати завдання:
3.1. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, визначте та
класифікуйте джерела державного (конституційного) права
зарубіжних країн і відобразіть це у вигляді схеми.
3.2. Використовуючи взаємозв’язки між навчальними дисциплінами,
зокрема між державним (конституційним) правом зарубіжних країн та
історією держави та права зарубіжних країн, підготувати історичну
довідку про становлення державного права як галузі права у
зарубіжних країнах.
3.3. Розробити структурно-логічну схему «Взаємозв’язок державного
(конституційного) права зарубіжних країнз іншими галузями права».
4. Розв’язати тести:
1.Змістом якої із юридичних дисциплін є сукупність знань щодо
систематизації та інтерпретації конституційно-правових норм,
інститутів та практики їх реалізації в даній країні:
а) конституційного права конкретної держави;
б) загальної теорії конституційного права;
в) історії конституційного права;
г) конституційного права зарубіжних держав.
2. Державне (конституційне) право зарубіжних держав – це:
а) галузь права;
б) галузь права та навчальна дисципліна;
в) галузь законодавства;
г) усі відповіді є вірними.
3.Якому поняттю відповідає сформульоване відомим французьким
вченим Андре Оріу визначення: «... це право, що організує під знаком
держави-нації мирне співіснування влади і свободи»:
а) науці державного права;
б) галузі конституційного права;
в) конституційному праву зарубіжних країн;
г) порівняльному конституційному праву.
4.Вкажіть варіанти відповідей, що не є джерелами галузі
конституційного права в зарубіжних державах:
а) конституційні угоди;
б) судові прецеденти;
в) внутрішньодержавні публічно-правові договори;
г) концепція розподілу влади.
5. Джерелами державного (конституційного) права зарубіжних країн
є:
а) конституція;
б) шаріат;
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в) органічний закон;
г) усі відповіді є вірними.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 2. Конституції зарубіжних держав
Конституція
є стрижнем правової системи будь-якої
демократичної держави. Конституція ( від лат. constitution - устрій,
установлення) – Основний Закон держави, акт вищої юридичної сили,
що регулює найбільш важливіші суспільні відносини в державі [8].
Студентам слід запам’ятати, що конституцію можна розглядати
і у матеріальному, і у формальному значеннях. Під конституцією у
матеріальному значенні розуміють писаний акт, сукупність таких
актів або конституційних звичаїв, які закріплюють права та свободи
людини й громадянина, основи суспільного ладу, форму правління і
територіального устрою, організацію влади й управління на місцях,
державну символіку та столицю. Конституція у формальному значенні
- це закон або кілька законів, які мають найвищу юридичну силу щодо
решти законів даної країни. Соціально-політична сутність конституції
полягає у тому, що вона відображає ідеї та інтереси певної соціальної
спільноти, закріплює співвідношення соціальних і політичних сил у
суспільстві [8].
Під функціями конституції розуміють її суспільне призначення
і способи реалізації. Перша функція конституції - юридична. Вона
виражається в тому, що це основний закон, закон законів. Конституція
– головне джерело права країни, що лежить в основі всієї системи
правового регулювання всіх суспільних відносин. Друга функція –
політична. Конституція визначає устрій держави, його відносини з
окремими людьми та їх групами, служить правовою основою
політичної системи. Всі політичні сили взаємодіючи між собою,
конкуруючи, борються, використовуючи державну владу на основі
правил, визначених у конституції. Третя функція – ідеологічна.
Конституція як найбільш авторитетний закон звертається до визнаних
у суспільстві цінностей (права людини, демократія, сім'я тощо).
Говорити про структуру конституції можна лише тоді, коли це
стосується кодифікованих конституцій. Умовно в них виділяють
преамбулу, основну та заключну частини, перехідні й додаткові
положення.
Історія конституціоналізму налічує близько чотирьох століть.
Прообразами конституцій були хартії й статути середньовічних
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самоврядних міст, «даровані» феодалами або затверджені власною
владою міських республік. В одній з держав Європи подібна
середньовічна конституція діє дотепер. Це конституція карликової
держави Сан-Марино, розташованої на Апеннінському півострові,
прийнята ще 1600 р.
У сучасному розумінні конституція як засіб обмеження
державної влади й утвердження прав особи з'явилася тільки в період
буржуазних революцій. Перша конституційна монархія склалася в
Англії у XVII ст., однак англійська конституція була неписаною і
неконсолідованою, складалася з безлічі парламентських актів, звичаїв,
судових прецедентів.
Першою писаною є Конституція Сполучених Штатів Америки
1787 p., що стала результатом Війни за незалежність. Декількома
роками раніше було прийнято конституції окремих штатів, складені за
зразком першої з них – Віргінської конституції 1776 p., що
ґрунтувалася на «Декларації прав», прийнятій Конгресом у 1774 р.
Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 р., що діє з низкою
поправок дотепер, закріпила перехід від конфедерації до федеративної
держави. Вона стала прообразом конституцій, які приймалися в
наступні два століття. Після доповнення Біллем про права у 1791 р.
Конституція Сполучених Штатів Америки набула закінченої форми.
У континентальній Європі перші писані конституції з'явилися у
Французькій республіці (якщо не вважати такою польську
конституцію від 3 травня 1791 p., яка фактично була прийнята під
впливом Декларації прав людини і громадянина 1789 р. і не набула
чинності внаслідок російсько-прусської інтервенції).
Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних
значеннях. Вважається, що слово «constitutio» як нормативно-правий
термін уперше вживалося в актах Стародавнього Риму (вони
починалися зі словосполучення «Rem Publicum Constituere...», що
означає – «Римський народ установлює...» (у цьому випадку
«римський народ» – як офіційна назва держави). З історії
стародавнього світу залишилося багато прикладів уживання терміна
«конституція» (давньогрецький аналог - «політія») для позначення
нормативно-правових актів важливого державного значення. Зокрема,
до наших днів дійшла «Афінська політія» (відомо, що в бібліотеці
Арістотеля зберігалося більше 150 політій грецьких міст-держав). У
Стародавньому Римі конституціями називали окремі розпорядчі акти
римських імператорів. В середньовічній Європі конституціями
називали акти, в яких закріплювалися привілеї та вільності феодалів
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(Велика хартія вільностей 1215 р. в Англії; акти Фрідріха II –
«Конституція про права князів духовних» (1220 p.), «Конституція про
права князів світських» (1232 p.); Великий березневий ордонанс 1358
р. у Французькій республіці тощо).
Отже, поєднуючи наведені підходи, можна дійти висновку, що
конституція – це не просто основний закон держави, прийнятий
шляхом належної процедури, а й закон, що забезпечує в державі
панування права, тобто такий закон, який установлює та гарантує
мінімальну та невідчужувану міру свободи і формальну рівність
учасників соціального спілкування.
Лекційне заняття
План
1. Поняття, зміст та соціальні функції конституції. Історичний
розвиток терміну «конституція».
2. Класифікація конституцій.
3. Структура конституції: преамбула, основна частина, прикінцеві
положення, перехідні положення.
4. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій.
5. Поняття та суть інституту конституційного контролю (нагляду).
Питання для самостійного опрацювання
1. Юридичні властивості конституції: конституція як основний,
установчий, стабільний закон.
2. Роль конституції в зарубіжних країнах.
3. Конституція і конституціоналізм, конституційний лад та
конституційний ідеал.
4. Правова охорона конституції.
5. Тлумачення конституції.
6. Об’єкти конституційного контролю.
7. Види конституційного контролю.
8. Моделі конституційного контролю в зарубіжних державах.
Глосарій: конституція, кодифікована конституція, некодифікована
конституція, писана конституція, неписана конституція, преамбула
конституції, основна частина конституції, заключні та перехідні
положення
конституції,
додаткові
положення
конституції,
окроювання,
конституційний
контроль,
конституціоналізм,
конституційний лад.
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Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. В чому полягає юридична сутність конституції?
1.2. Дайте визначення поняття «конституція».
1.3. В чому поягає соціально-політична сутність конституції?
1.4. Що складає структуру конституції?
1.5. Перелічіть функції конституції.
1.6. Назвіть та проаналізуйте основні етапи розвитку терміну
«конституція».
1.7. Де і коли була прийнята найстаріша діюча конституція світу?
1.8. Що таке «коституції людини»? Назвіть приклади.
1.9. В яких значеннях використовувався термін «конституція» у різні
часи?
1.10. Де і коли була прийнята найстаріша діюча писана конституція
світу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему на тему «Види конституцій»
або «Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій».
4. Розв’язати тести:
1.Перше визначення поняття конституції, серед нижчеперелічених
авторів, було сформульоване:
а) Генрі Сент-Джоном віконтом Болінгброком у 1733 р.;
б) Уільямом Блекстоном у 1765 р.;
в) Фердинантом Лассалем у 1882 р.;
г) Карлом Шмідтом у 1927 р.
2.За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:
а) октройовані;
б) неписані;
в) гнучкі;
г) жорсткі.
3. За формою зовнішнього виразу виділяють такі види конституцій:
а) установчі;
б) октройовані;
в) писані;
г) демократичні.
4. Конституція, що існує у вигляді кількох писаних актів, має назву:
а) складної;
б) складеної;
в) кодифікованої;
г) некодифікованої.
5. Вкажіть перші писані конституції у зарубіжних державах:
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а) Конституції США, Польщі, Франції;
б) Конституції США, Німеччини, Франції;
в) Конституції Іспанії, Польщі, Росії;
г) Конституції Франції, Польщі, Росії.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48], [50], [51], [52], [71].
***
Тема 3. Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн
Суспільство,
суспільний
лад,
суспільна
система
–
фундаментальні поняття, що потребують чіткого розуміння
конституційно-правових основ як власне суспільного ладу, так і
державної політики зарубіжних країн.
Суспільство – це сукупність форм спільної діяльності людей
(економічної, духовної тощо), що склалися історично, на певній
території. Наприклад, американське суспільство – на території
Сполучених Штатів Америки або китайське суспільство – на території
Китаю. Становлення і розвиток суспільства – досить тривалий процес,
що охоплює тисячоріччя. Суспільства можуть бути феодальними й
капіталістичними, відсталими й передовими, демократичними й
ав-торитарними тощо. Вивчаючи суспільний лад зарубіжних країн,
важливо розглянути два різновиди суспільства: розвинені, тобто з уже
складеними, сформованими відносинами та інститутами (Сполучених
Штатів Америки, Французької республіки, Об’єднаного королівства
великої Британії та Північної Ірландії, Італійської республіки та ін.), і
нерозвинені, тобто суспільства з іще не складеними, нестійкими
економічними, політичними, соціальними, духовними відносинами й
інститутами (Афганістан та ін.)[48].
Суспільний лад – це суспільні відносини, що існують з приводу
організації і діяльності суспільства, які регламентовані Конституцією і
іншими законами держави; це система суспільних відносин, які
охороняється державою і правом та знаходиться під їх політичним
впливом [8].
Структура суспільного ладу складається з чотирьох підсистем:
1) економічної (відносини власності, виробництва, обміну, розподілу і
споживання матеріальних і духовних цінностей); 2) соціальної
(система взаємних обов’язків між різними соціальними групами та
прошарками населення, яка склалася та розвивається у певному
суспільстві з приводу розподілу цінностей, праці, послуг); 3)
політичної (відносини, пов’язані з функціо-нуванням політичної влади
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в суспільстві, концентрованим вираженням яких є державна влада); 4)
духовно-культурної (відносини між людьми, між людиною,
суспільством та державою з приводу формування свідомості,
функціонуванням гуманітарних і технічних поглядів та ідей, їх
розвитком та розповсюдженням у суспільстві).
Вищезгадана класифікація є умовною, адже неможливо
провести чітку межу між економічними та соціальними відносинами.
Крім цього, кожна з підсистем суспільного ладу тісно між собою
взаємодіє й така їх взаємодія значною мірою входить у предмет
правового регулювання, а основні його принципи регулюються
конституційним правом [8].
Сучасні конституції містять спеціальні розділи або глави,
присвячені питанням власності, праці тощо. (глава 3 Конституції
Іспанії 1978р.: «Про основні принципи економічної та соціальної
політики») [8]. Характерною рисою суспільної системи зарубіжних
країн є плюралізм форм власності, яка має два різновиди: приватна і
публічна.
Проголошена
більшістю
розвинутих
держав
свобода
підприємницької діяльності зумовила необхідність обмеження
втручання держави в ринкові відносини. На конституційному рівні
було закріплено принцип недоторканості власності.
На сучасному етапі, держави усе частіше відходіть від ідеї
абсолютної недоторканості й закріплюють концепцію соціальної
функції приватної власності. (ч. 1 ст.128 Конституції Іспанії
встановлює, що ―все багатство країни в різних формах й незалежно від
характеру власності підпорядковане публічним інтересам) [8].
В країнах тоталітарного соціалізму важливі об’єкти економіки
можуть бути тільки у державній власності, а приватна власність має
обмежений характер (напр.: В’єтнам) і підлягає жорсткому правовому
регулюванню [8].
Плюралізм форм власності передбачає досить яскраву соціальну
структуру суспільства зарубіжних країн. Під впливом науковотехнічного прогресу вона стала багатошаровою.
Соціальна система – це система взаємних обов’язків між
різними соціальними групами та прошарками населення, яка склалася
та розвивається у певному суспільстві з приводу розподілу
матеріальних благ, праці, послуг [8].
Існують три основні соціальні спільності: а) особи, які
працюють за наймом і складають абсолютну більшість населення
кожної країни; б) підприємці, у середовищі яких простежується
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постійне збільшення кількості середніх і дрібних власників; в)
маргінали (лат. marginalis – той, що міститься скраю). Останні – це
піддані та громадяни, які живуть за нижньою межею встановленого у
країні офіційного рівня забезпеченості.
Духовно-культурні відносини у суспільстві – це відносини між
людьми, між людиною, суспільством та державою з приводу
формування свідомості, функціонуванням гуманітарних та технічних
поглядів та ідей, їх розвитком та розповсюдженням у суспільстві [8].
Предмет духовно-культурних відносин є усі духовно-культурні явища
- науку, освіту, мистецтво, релігію та ін.
У демократичних країнах метою освіти є розвиток особистості.
У більшості з них, на конституційному рівні встановлюється право
кожного на освіту, обов’язок мати загальну середню освіту, яка є
безкоштовною тощо.
Політична система – це система політичних явищ, що існують i
взаємодіють при здійсненні політичної влади [8]. У демократичному
суспільстві політичне життя здебільшого зосереджене у державі, але у
ньому беруть участь і недержавні інститути, наприклад політичні
партії, підприємницькі структури, засоби масової інформації тощо.
Останні мають бути певним чином визнані й повинні набути
офіційного статусу. Отже, структурними елементами політичної
системи є: а) держава в особі всіх трьох гілок влади зверху донизу; б)
політичні партії, підприємницькі структури, профспілки, різноманітні
асоціації (антивоєнні, екологічні, громадської думки); в) засоби
масової інформації (так звана четверта гілка влади); г) церква.
Питання для самостійного опрацювання
1. Структура суспільного ладу.
2. Конституційно-правові
інституції, які закладають засади
економічної системи.
3. Поняття та форми власності.
4. Суб’єкти публічної власності.
5. Фінансова система.
6. Форми державно-правовового регулювання міжнаціональних
відносин.
7. Соціальна політика.
8. Соціальне забезпечення.
9. Соціальне страхування. Соціальна допомога. Освіта. Наука і
культура. Релігія. Взаємодія церкви і державного (конституційного)
права.
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Глосарій: суспільний лад, структура суспільного ладу, економічна
система суспільства в зарубіжних країнах,
соціальна система
суспільства в зарубіжних країнах, духовно-культурна система
суспільства в зарубіжних країнах, політична система суспільства в
зарубіжних країнах, власність, духовно-культурні відносини у
суспільністві.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «суспільний лад».
1.2. З яких підсистем складається суспільний лад?
1.3. Назвіть основні інституції, що складають економічну систему
суспільства в зарубіжних державах.
1.4. Охарактеризуйте особливості соціальної системи суспільства в
зарубіжних державах.
1.5. Охарактеризуйте особливості духовно-культурної
системи
суспільства в зарубіжних державах
1.6. Дайте визначення поняття «власність».
1.7. Вкажіть, які існують види власності в зарубіжних державах?
1.8. Охарактеризуйте особливості політичної системи суспільства в
зарубіжних державах.
1.9. Дайте визначення терміну «соціальне забезпечення».
1.10. Порівняйте види власності в зарубіжних країнах.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему на тему «Взаємодія церкви і
державного (конституційного) права в зарубіжних країнах».
4. Виконати завдання:
4.1. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн,
підготувати по два приклади (статті або їх витяги) конституційного
закріплення основ суспільного ладу в економічній, соціальній,
духовно-культурній сферах.
5. Розв’язати тести:
1. Система суспільних відносин, які охороняються державою і правом
та знаходяться під їх політичним впливом:
а) фінансова система;
б) соціальне забезпечення;
в) соціальна система;
г) суспільний лад.
2. Форма відносин між людьми з приводу присвоєння цінностей:
а) корпоративні права;
б) власність;
в) основні фонди;
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г) активи.
3. Конституційно-правовими інституціями, що складають засади
економічної системи в зарубіжних країн є:
а) власність;
б) релігія;
в) освіта;
г) фінансова система.
4. У зарубіжних країнах власність поділяється на:
а) державну;
б) колективну;
в) публічну;
г) приватну.
5. Соціальний фактор, що об’єднує людей – це:
а) релігія;
б) освіта;
в) політична влада;
г) церква.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий статус особи включає сукупність прав
і свобод людини та громадянина, відображених у нормах усіх галузей
чинного права.
Правовий статус особи – юридично закріплене положення
особи в суспільстві [8].
Для зарубіжного конституціоналізму характерний дуалізм
конституційно-правового статусу особи, що виступає у відповідних
сферах або як людина, або як громадянин. Особа виступає як людина
у сфері економічній (громадянське суспільство) і як громадянин – у
сфері політичній (політична спільність). Ця дуалістична концепція, що
розділяє особу на людину та громадянина і, відповідно, наділяє особу
правами людини та громадянина, втілена тією або іншою мірою у всіх
конституціях зарубіжних країн, як старих, так і нових.
Складовими правового статусу особи є: права і свободи та
обов’язки людини та громадянина; громадянство; правосуб’єктність;
принципи конституційно-правового регулювання статусу особи [8].
Найважливішою
юридичною
передумовою
правового
становища особи в суспільстві є стан громадянства, тобто політична
належність індивідуума до цієї держави, що обумовлює характер
політико-правових відносин між особою та державою. Громадянство
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– особливий правовий зв’язок особи і держи, що знаходить свій вияв у
їх взаємних правах і обов’язках [8].
У державах з монархічною формою правління використовується
термін підданство. Підданство - взаємозв’язок людини з монархом; формальне встановлення особистої вірності монарху [8].
Громадянство набувається двома основними шляхами. Перший
спосіб стати громадянином – народження. Такий порядок його
набуття також називається філіацією (від лат. filius – син). Це
найпоширеніший спосіб набуття громадянства, у будь-якій країні
більшість жителів в її уродженими громадянами. Порядок набуття
громадянства за народженням регулюється двома правилами – правом
крові і правом ґрунту [48]. Право крові (jus sanguis) означає, що особа
наслідує громадянство батьків незалежно від місця появи на світ. Це
правило повною мірою діє щодо дітей молодших за 14 років (за
законодавством Сполучених Штатів Америки – 12). Право ґрунту (jus
foli) передбачає, що особа набуває громадянство країни народження
незалежно від громадянства батьків. Право ґрунту в чистому вигляді
нині діє тільки в державах Латинської Америки. У більшості країн
світу діє змішаний принцип.
Другий спосіб набути громадянство – подати заяву до
компетентних органів іншої держави. Цей спосіб прийнято називати
натуралізацією.
Крім наведених вище, є ще кілька способів набуття
громадянства. У разі переходу території від однієї держави до іншої
застосовується вибір громадянства, коли жителі повинні визначитися
протягом певного часу, або трансферт – автоматична зміна
громадянства жителів, які в цьому випадку позбавлені права вибору.
Якщо громадянство знову набуває особа, яка раніше його втратила, то
говорять про відновлення громадянства.
Багатогромадянство – це належність особи до громадянства
двох і більше держав. Перебування у подвійному громадянстві не
тільки розширює права, а й деякі обов’язки. Це може, в певних
випадках, створювати складності, особливо коли кожна з держав
вимагає виконання обов’язків громадянина.
Біпатризм в більшості є притаманний для федеративних країн,
де особа має громадянство держави та суб’єкта федерації Конституції
і законодавство ряду країн передбачає можливість подвійного
громадянства (біпатризм). Таке правове становище може
передбачатися договором між двома державами. Конвенція про
скорочення випадків багатогромадянства (прийнята радою Європи в
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1963р.) встановлює, що в певних випадках особа, яка набула нове
громадянства, втрачає попереднє громадянство [8].
Іноземці – це особи, які належать до громадянства іноземних
держав В демократичних державах іноземці зазвичай за своїм
правовим статусом фактично прирівняні до громадян з певними
законодавчо передбаченими обмеженнями. Зазвичай обмеження, які
встановлюються для іноземців, стосуються: виборчих прав; брати
участь у референдумах; проходження військової служби в Збройних
силах; працювати в органах державної влади; права власності на
землю тощо.
Особи без громадянства (аполіди чи апатриди) – особи, які не
належать
до
громадянства
будь-якої
держави.
Випадки
безгромадянства можуть виникнути і у зв’язку з припиненням
громадянства. Конвенція про зменшення безгромадянства 1961 р.
(вступила в силу в 1975 р.) зобов’язує держави сприяти скороченню
випадків безгромадянства, стимулюючи набуття громадянства
особами, що його не мають [8].
За своїм правовим статусом іноземці поділяться на: іноземці,
які перебувають на території іноземної держави тимчасово (напр., як
туристи і т.п.); іноземці, які на законних підставах тимчасово
проживають на території іноземної держави або іммігрували.
Біженці – це іноземці або особи без громадянства, які внаслідок
цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
переконань, змушені були залишити територію держави, громадянами
якої вони є, або територію країни свого постійного проживання, і не
можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни через
зазначені побоювань, і стосовно яких прийнято рішення про надання
статусу біженця.
Правовий статус
біженців регулюється
конституціями та законами держав, що фактично відображають
основні положення Конвенції про статус біженців (1951р.).
Право притулку – загальновизнаний інститут конституційного
права, що здобув визнання і підтримку в міжнародному праві.
Звичайні
міжнародно-правові
норми
закріплено
Загальною
декларацією прав людини і Декларацією ООН про територіальний
притулок 1967 р. Загальна декларація закріпила право кожного
шукати в інших країнах притулок від переслідування й користуватися
цим притулком.

49

Права громадянина – це права, які належать тільки громадянам
держави – особам, які мають з відповідною державою політикоправовий зв’язок, який підтверджується спеціальними документами та
фактичним проживанням людини у країні [8].
Джерелами права прав людини насамперед слід назвати
міжнародні документи, оскільки саме в них сформульовано
загальновизнані стандарти у сфері захисту свобод та інтересів особи.
Міжнародно-правове регулювання прав людини здійснюється на
основі таких документів:
– Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 p.;
– Європейської конвенції про основоположні права людини
(1950 p.);
– Міжнародних пактів про економічні, соціальні та культурні
права й про громадянські та політичні права (прийняті у 1966 p., що
набрали чинності після ратифікації в 1976 p.);
– Заключного акта Ради безпеки і співробітництва в Європі (від
1 серпня 1975 p.).
Лекційне заняття
План
1. Поняття конституційно-правового правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
2. Поняття та ознаки громадянства. Способи та умови набуття
громадянства. Підстави припинення громадянства.
3. Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства та
біженців.
4. Конституційно-правове регулювання статусу національних
меншин і корінних народів у зарубіжних державах.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття конституційно-правового правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
2. Поняття та ознаки громадянства. Способи та умови набуття
громадянства.
3. Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства та
біженців.
Конституційно-правове
регулювання
статусу
національних меншин і корінних народів у зарубіжних державах.
4. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод.
Еволюція інституту прав і свобод людини та громадянина.
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5. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і
свобод особи у зарубіжних країнах. Міжнародно-правовий захист
прав людини.
Питання для самостійного опрацювання
1. Філіація.
2. Натуралізація.
3. Оптація та трансфер.
4. Поновлення громадянства.
5. Спрощені процедури набуття громадянства.
6. Експатріація, денаціоналізація, денатуралізація.
7. Втрата громадянства.
8. «Громадянство» і «національність» в зарубіжних державах.
9. Апатризм.
Глосарій: громадянство, підданство, філіація, натуралізація, оптація,
трансфер,
експатріація,
денаціоналізація,
денатуралізація,
національність, біпатризм, апатризм, репатріант.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «правовий статус особи».
1.2. Перелічіть складові елементи правового статусу особи.
1.3. Поясніть значення терміну «підданство».
1.4. Якими способами набувається громадянство?
1.5. Які умови припинення громадянства?
1.6. Що таке багатогромадянство?
1.7. Чим відрізняється «право крові» від «права грунту»?
1.8. Назвіть джерела правового регулювання прав людини та
громадянина.
1.9. Поясніть значення терміну «омбудсмен».
1.10. Чим відрізняється правовий статус апартридів від правового
статусу біженців.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, визначте
способи закріплення прав та свобод людини та громадянина. Наведіть
4 приклади.
4.2. Розробити структурно-логічну схему на тему «Еволюція інституту
прав і свобод людини та громадянина» або «Гарантії прав і свобод
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людини та громадянина».
5. Розв’язати тести:
1.Правовий звязок якого характеру передбачено щодо особи нормою
ст. 11 Конституції Федеративної республіки Німеччина 1949 р.: „Усі
німці користуються свободою пересування на всій території
федерації:
а) приналежність осіб до певної етнічної групи;
б) приналежність осіб до національної меншини;
в) громадянство;
г) підданство.
2.Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах:
а) оптація;
б) денаціоналізація;
в) націоналізація;
г) репатріація.
3.Вкажіть способи набуття громадянства у зарубіжних державах:
а) знання мови;
б) натуралізація;
в) денаціоналізація;
г) репатріація.
4.Принцип права крові при філіації осіб у зарубіжних державах
означає, що громадянином даної держави стає дитина:
а) народжена на території цієї держави
б) народжена лише на території цієї держави, якщо її батьки є
громадянами цієї держави
в) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її
народження
г) незалежно від місця її народження.
5.Принцип права ґрунту при філіації осіб у зарубіжних державах
означає, що громадянином даної держави стає дитина:
а) народжена на території цієї держави в тому разі, якщо її батьки є
громадянами цієї держави
б) народжена на території цієї держави, незалежно від громадянства
її батьків
в) батьки якої є громадянами цієї держави, незалежно від місця її
народження
г) незалежно від місця її народження.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
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Тема 5. Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Держава – це сукупність органів влади, які діють у масштабі
всієї країни, суб’єкта федерації чи автономного утворення, разом з
виборчим корпусом названих вище територіальних одиниць.
Ознаки держави, спочатку виражені в її передумовах, у ході
історичного процесу розвиваються у форму держави.
Форма держави – це комплексний інститут конституційного
права, який становить систему норм, що регулюють у своїй
сукупності структуру і взаємовідносини основних органів держави,
політико-територіальний устрій,
головні
методи
діяльності
державного апарату і форми його зворотного зв’язку з населенням [8].
Форми держави є досить різноманітними. Серед найголовніших
причин розмаїття форм держави можна назвати такі:
1. Історична традиція розвитку національної державності. Так,
стійкість монархічних форм правління в таких країнах, як
Великобританія, Швеція, Японія, пояснюється поряд з іншим тим, що
монархія в цих державах існувала протягом багатьох століть.
2. Історичні особливості становлення самої національної
державності. Наприклад, прийняття такими країнами, як США, ФРН,
Швейцарія, Аргентинська Республіка, Мексиканські Сполучені
Штати, федеративної форми державного устрою пояснюється
історичними умовами виникнення самої держави, а не національними
моментами.
3. Прийняття тієї або іншої державної форми пояснюється також
національним складом населення цієї країни. Саме ці обставини
зумовили встановлення федерації в таких багатонаціональних
державах, як, наприклад, Індія.
4. Вибір тієї або іншої державної форми в молодих країнах, що
звільнилися від колоніальної залежності, значною мірою залежав від
впливу метрополії. Не дивно, що в багатьох колишніх колоніях
Великобританії (Тринідад і Тобаго, Ямайка, спочатку в Індії,
Пакистані) після проголошення незалежності була встановлена
монархічна форма правління, тоді як колишні колонії
республіканської Франції в переважній більшості стали республіками
(Республіка Кот-д'Івуар, Верхня Вольта (нині Буркіна-Фасо), Габон,
Дагомея, Ісламська Республіка Мавританія)[9].
Форма держави складається з трьох елементів:
1) форма державного правління;
2) форма державного устрою;
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3) форма державного режиму.
Форма правління – це державно-правова система, яка
визначається стійким порядком формування вищих органів державної
влади, їх організація та взаємодія, що в органічній єдності зовнішньо
відображає сутність держави [8].
Монархія – форма правління, за якій глава держави – монарх,
володіє особливим юридичним статусом, отримує та передає свою
державну посаду та особливий почесний титул за спадком (Напр.,
Великобританія, Іспанія, Японія, Таїланд та ін.).
Основними особливостями монархії є: спадковість отримання
титулу та посади – глави держави; довічний характер перебування на
посаді глави держави; відсутність юридично закріпленого механізму
відповідальності правителя (монарх не несе політичної і юридичної
відповідальності за результати свого правління).
У переважній більшості зарубіжних країн є одноособовий глава
держави, правове становище якого залежить від форми правління
країни. У країнах з монархічною формою правління главою держави є
монарх, правове становище якого вирізняється двома основними
особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається
непохідною від якої-небудь іншої влади, органу або виборчого
корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом
і вважається джерелом усієї державної влади. Монархова прерогатива
навіть у парламентарних монархіях пронизує всю державну систему;
усе державне управління здійснюється від імені монарха. Влада
монарха спадкова, вона переходить від одного представника
царюючого дому (династії) до іншого у встановленому законом
порядку.
Республіка – форма правління, яка характеризується вибірністю
глави держави – президента. (Австрія, Ісландія, Італія, Греція, Єгипет,
Македонія, Намібія, Німеччина, Російська Федерація, Сполучені
Штати Америки, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та ін.) [8].
Політико-територіальний устрій – внутрішня організація
державної влади, принцип поділу країни на певні територіальні
частини, їх юридичний статус та принципи взаємодії між собою [8].
До основних форм політико-територіального устрою належать:
унітарна держава, федерація, конфедерація.
Державний режим буває двох видів – демократичний та
антидемократичний.
Лекційне заняття
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План
1. Поняття, сутність та ознаки держави.
2. Поняття та структура форми держави. Види форм держави.
3. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.
4. Форми державного (територіально-політичного) устрою.
5. Державний режим як елемент форми держави.
Питання для самостійного опрацювання
1. Державний сувернітет і розподіл влад.
2. Чинники, що зумовлюють багатоманітність форм держави в
зарубіжних державах.
3. Співвідношення державного і політичного режимів.
Глосарій: держава, форма держави, форма правління, монархія,
абсолютна монархія, престолоспадкування, конституційна монархія,
республіка,
президентська
республіка,
суперпрезидентська
республіка, парламентська республіка, форма державного устрою,
унітарна держава, федерація, конфедерація, державний режим.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення терміну «форма держави».
1.2. Перелічіть складові елементи форми держави.
1.3. Чим відрізняється монархія від республіки.
1.4. Назвіть та охарактеризуйте види монархій.
1.5. Назвіть та охарактеризуйте види республік.
1.6.
Чим
відрізняється
президентська
республіка
від
суперпрезидентської республіки?
1.7. Назвіть види змішаних республік.
1.8. Дайте визначення терміну «територіальна автономія».
1.9. Чим відрізняється унітарна держава від федеративної держави?
1.10. Охарактеризуйте та наведіть приклади конфедерації.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Виконати завдання:
3.1. Використовуючи тексти (або витяги) з конституцій Латвії,
Російської федерації, Канади, Бразилії, визначте форми політикотериторіального устрою цих держав.
3.2. Заповнити таблицю:
Таблиця 1
Форми держави деяких країн світу
№

Назва країни

Форма
державного
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Форма
державного

Форма
державного

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Австралія
Австрія
Бахрейн
Бельгія
Ватикан
Великобританія
Єгипет
Йорданія
Іспанія
Італія
КНР
Німеччина
Саудівська
Аравія
США
Таїланд
Хорватія
Швейцарія
Японія

правління

устрою

режиму

4. Розв’язати тести:
1.Вкажіть види сучасної монархічної форми правління у зарубіжних
державах:
а) парламентська монархія;
б) дуалістична монархія;
в) виборна монархія;
г) усі відповіді є вірними.
2.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми
правління:
а) парламентський або позапарламентський спосіб обрання
президента;
б) парламентський спосіб формування уряду;
в) поєднання у президента функцій глави держави і глави виконавчої
влади;
г) наявність у президента права дострокового припинення
повноважень парламенту нижньої палати.
3.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми
правління:
а) обрання президента виключно шляхом прямих виборів;
б) президент безпосередньо очолює систему виконавчої влади;
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в) президент формально не очолює систему виконавчої влади, але
фактично керує нею;
г) президент має право дострокового припинення повноважень
парламенту нижньої палати.
4.Вкажіть ознаки президентської республіки як сучасної форми
правління:
а) залежність складу уряду від результатів парламентських виборів;
б) обрання президента парламентським способом;
в) наявність інституту парламентської відповідальності уряду;
г) виконання президентом як функцій глави держави, так і функцій
глави виконавчої влади.
5.Вкажіть різновид республіканської форми правління, при якому
глава держави отримує владу нелегітимним шляхом та концентрує у
своїх руках широкі повноваження, які здійснює при мінімальному
контролі парламенту:
а) парламентська республіка;
б) президентська республіка;
в) суперпрезидентська республіка;
г) тоталітарний режим.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48], [71].
***
Тема 6. Конституційно-правовий статус політичних партій та
інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах
У суспільстві завжди є різноманіття інтересів: економічних,
політичних, ідеологічних, релігійних, культурних тощо, і чим повніше
ці групи представляють їх у політичному процесі, тим більшим є
вплив суспільства на прийняття політичних рішень. Однією з форм
своєчасного виявлення та реалізації політичних інтересів певних груп
і окремих громадян суспільства є суспільно-політичні рухи і політичні
партії.
Політична партія – це добровільна, стійка самоуправляюча
організація громадян, створена на основі спільності політичних
переконань, головним завданням якої є прихід до влади або чинення
на неї тиску з метою реалізації своїх програних настанов [8].
Прототипи сучасних політичних партій виникли ще в епоху
Середньовіччя. У той час у Європі найбільш яскравими такими
зразками була боротьба італійських «партій» гвельфів (прихильників
Пали Римського) і гібеллінів (прихильників королівської влади), яка
відбиває ранню стадію протистояння між третім станом, що
народжувався, торгово-ремісничих міських прошарків Італії і
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феодалами (нобілями), боротьба між католиками і протестантами, де з
релігійними питаннями робилися спроби звільнити буржуазну
підприємливість від пут середньовічних правових обмежень тощо.
Політичні партії, близькі за багатьма характеристикам до
сучасних, виникли в період ранніх буржуазних революцій. Тоді партії
виступали насамперед як літературно-політичні й релігійно-політичні
угруповання (армініани та гомаристи в першій у Європі буржуазній
Республіці Сполучених Провінцій на початку XVII ст.; пресвітеріани
й індепенденти під час Англійської буржуазної революції XVII ст.).
Партії як інститут політичної системи держави постають у процесі
становлення парламентаризму (XVIII–XIX ст.).
Партії виникають у суспільстві, що досягло певного ступеня
складності, коли більшість його членів тією або іншою мірою
втягуються в політичний процес, стають його учасниками. У країнах
Заходу такі умови склалися в другій половині XIX ст.
До 70-х років XIX ст. головними політичним партіями в Європі
були консерватори і ліберали. Нові якісні зміни в характері
політичних партій відбулися в середині минулого століття в
результаті появи перших масових робітничих партій і завоювання
пролетаріатом виборчих прав. Робітничі партії утворювалися
непарламентським шляхом, на основі профспілок, кооперативного
руху, інтелектуальних і таємних товариств. Наприкінці XIX ст.
виникли християнсько-демократичні партії; у 20–80-ті роки XX ст. –
фашистські.
Партії є істотним елементом політичної системи суспільства.
Вони є виразниками політичних курсів, що конкурують один з одним,
виразниками інтересів, потреб і цілей певних соціальних груп,
сполучною ланкою між громадянським суспільством і державою.
Завдання партій – перетворити безліч приватних інтересів окремих
громадян, соціальних прошарків, зацікавлених груп у їх сукупний
політичний інтерес. Через партії та виборчі системи формалізується
участь громадян у політичному житті. Партії беруть активну участь у
функціонуванні механізму політичної влади або впливають на нього.
Важливою рисою діяльності партій є їхній ідеологічний вплив на
населення, значна роль у формуванні політичної свідомості та
культури. Суттєвою є роль політичних партій у становленні
демократичних інститутів.
Можливі різні підходи до класифікації політичних партій. Партії
залежно від стилю спілкування між партійними лідерами та рядовими
членами поділяються на авторитарні й демократичні. Залежно від
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того, якою мірою вони представляють різні верстви суспільства, партії
поділяються на інтегративні, тобто які представляють усі або багато
верств суспільства, і представницькі, тобто ті, члени яких
представляють один соціальний прошарок або клас. До ідеологічних
відносять партії, що мають на меті змінити життя відповідно до своїх
ідеалів, до прагматичних – ті, які ставлять конкретні політичні цілі.
Відповідно до інших критеріїв партії поділяють на масові й кадрові,
мобілізуючі, патронатні, класово-станові та ін. За місцем у політичній
системі партії можна поділити на правлячі й опозиційні. Є партії
парламентські й позапарламентські, легальні й нелегальні або
напівлегальні. За характером політичних дій можна виокремити
помірковані, радикальні й екстремістські партії. За місцем у
політичному спектрі розрізняють партії ліві, центристські, праві.
Партійна система – це політична організація суспільства,
взаємовідносини між партією, державою і громадянами [8]. Партійні
системи зарубіжних країн характеризуються значною розмаїтістю, що
пояснюється наявністю соціальних, національних, історичних,
релігійних та інших особливостей, властивих кожній державі. Для цих
країн за демократичного режиму характерна наявність кількох
політичних партій.
Соціальною основою багатопартійності є саме суспільство, що
складається з різних соціальних та інших інституціалізованих груп із
суперечливими інтересами. Кожна соціальна та інша група може бути
представлена на політичній арені відповідною партією або партіями.
Численні варіанти багатопартій-ної системи можна згрупувати.
За багатопартійної системи без монопольно панівної партії
жодна партія не має у своєму розпорядженні абсолютної більшості у
парламенті, а тому змушена йти на різноманітні політичні союзи, щоб
створити коаліційний уряд. Багатопартійні системи без монопольно
панівної партії, за яких створюються зазвичай коаліційні уряди,
існують і в таких країнах, як Бельгія, Данія, Нідерланди та ін.
За багатопартійних систем з монопольно панівною партією
абсолютна парламентська більшість належить одній партії, що формує
однопартійні уряди. Багатопартійна система такого типу існувала,
наприклад, у Мексиці, де панівне становище в парламенті мала
Інституціонально-революційна партія.
Однопартійні системи існують у країнах з авторитарними
політичними режимами, де багатопартійність ліквідовано й
установлено монополію однієї партії (Габон, Демократична
Республіка Конго, Камерун та ін.) [9].
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Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних
країнах. Класифікація політичних партій. Історичний розвиток
політичних партій.
2. Організаційна будова політичних партій.
3. Партійні системи. Багатопартійні системи. Двопартійні системи.
Однопартійні системи.
4. Конституційні засади та межі правового регулювання громадських
об’єднань. Спілки підприємців. Профспілки. Спілки споживачів.
Лобістські групи. Групи тиску.
5. Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в
зарубіжних державах.
Питання для самостійного опрацювання
1. Регламентація правового статусу і порядку діяльності партії.
2. Інституціоналізація політичних партій.
3. Фінансування політичних партій.
4. Вищий та центральні керівні органи політичної партії.
5. Апарат політичної партії.
6. Місцеві партійні органи.
7. Чинники, що зумовлюють вплив релігійних громад і церкви на
політичне життя.
Глосарій: політичних партій, інституціоналізація політичних
партій, політична програма, соціальна база, партійний електорат,
статут політичної партії, апарат політичної партії, місцеві партійні
органи, партійні системи, багатопартійні системи, двопартійні
системи, однопартійні системи, громадські об’єднанння, спілки
підприємців, профспілки, спілки споживачів, лобістські групи, групи
тиску, релігійна громада, церква.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «політична партія».
1.2. Назвіть та охарактеризуйте види політичних партій.
1.3. Коли і де вперше виникли політичні партії?
1.4.
Чим відрізняються терміни «інституціоналізація» та
«конституціоналізація».
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1.5. Охарактеризуйте процес створення політичних партій.
1.6. Чим відрізняються багатопартійні та двопартійні системи?
1.7. Назвіть види багатопартійних систем.
1.8. Які особливості фінансування політичних партій в зарубіжних
країнах?
1.9. Що таке партійний електрат?
1.10. В яких країнах існуть однопартійні системи?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розкрити зміст поняття «інституціоналізація» політичних партій.
Використовуючи Конституцію Федеративної республіки Німеччина
(від 23.05.1949 р.), наведіть конкретний приклад інституціолізації
політичних партій у Німеччині.
4.2. Розробити схему «Класифікація політичних партій» або
«Історичний розвиток політичних партій».
5. Розв’язати тести:
1. Політична партія – це:
а) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку;
б) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих,
наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з
делегуванням ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників органам управління;
в) добровільна, стійка самоуправляюча організація громадян,
створена на основі спільності політичних переконань, головним
завданням якої є прихід до влади або чинення на неї тиску з метою
реалізації своїх програних настанов;
г) господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на
визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а
акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в
межах вартості належних їм акцій.
2. До ознак політичної партії належить:
а) фіксоване членство;
б) отримання прибутку;
в) вільний найм працівників;
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г) некомерційна організація, яка не ставить за мету отримання
прибутку.
3. Залежно від змісту політологічної характеристики розрізняють такі
види партій:
а) фіксоване членство;
б) отримання прибутку;
в) вільний найм працівників;
г) некомерційна організація, яка не ставить за мету отримання
прибутку.
4. Регламентація порядку управління партій, встановлення загальних
вимог щодо їх діяльності, програм, внутрішньої структури та
членства, порядок фінансування:
а) інстиціоналізація;
б) натуралізація;
в) оптація;
г) окроювання.
5. Спеціальний документ, який встановлює порядок вступу й виходу із
партії, її організаційну структуру та норми внутрішньопартійного
життя:
а) акт;
б) політична програма;
в) засновницький договір;
г) статут.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах
Перш за все студентам слід запам’ятати, існує дві форми
народовладдя - безпосередня (пряма) і представницька демократія.
Безпосередня демократія пов'язана з прямим волевиявленням народу
України, територіальної громади чи іншої визначеної законом
спільноти громадян України, яке здійснюється у визначених
Конституцією та законами України формах. Форми безпосередньої
демократії – це способи і засоби безпосереднього здійснення влади
народом або його частиною (територіальною громадою, населенням
адміністративно-територіальної одиниці), які унеможливлюють
передання владних повноважень будь-яким органам чи особам.
Основними формами народного волевиявлення є вибори та
референдум.
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Одним з елементів демократії є вибори до різного роду
центральних і місцевих представницьких установ. Ці установи
створюються правоздатними громадянами шляхом голосування за
кандидатів, яких висувають відповідно до встановлених законом
правил. У зарубіжних країнах існують й інші органи, що також
обираються або населенням країни, або населенням суб'єктів
федерації чи адміністративно-територіальних одиниць. У всіх цих
випадках проводяться загальні, федеральні, місцеві та інші вибори, які
являють собою масові політичні кампанії [48].
Референдум – це інститут безпосередньої (прямої) демократії,
процедура якого за низкою параметрів є досить близькою до
процедури виборів. Основна відмінність процедури виборів від
процедури референдуму полягає в об'єкті волевиявлення виборців. На
виборах таким об'єктом є кандидат у депутати або на яку-небудь іншу
посаду поза представницькою установою (президент, віце-президент,
губернатор штату, мер та ін.). У референдумі об'єктом волевиявлення
є не людина (кандидат), а певне питання, з якого проводиться
референдум, – закон, законопроект, конституція, поправка до
конституції, яка-небудь проблема, що стосується міжнародного
статусу відповідної країни, внутрішньополітична проблема.
Важливим питанням є так звана формула референдуму, тобто
варіант постановки питань для голосування. Є формула «народного
вето», коли громадянин одержує бюлетень із питанням, на яке він
повинен відповісти «так» або «ні». Другий різновид відповіді на
питання – народний вибір, коли виборцеві пропонуються варіанти
рішення. Він повинен вибрати один із двох або більше варіантів
рішення й позначити вибраний варіант якимось знаком. У більшості
випадків бюлетень дійсний тоді, коли лише одна з альтернативних
відповідей позначена. Якщо більше однієї, то бюлетень вважається
недійсним. Хоча в деяких країнах допускається позитивна відповідь
на два або навіть усі варіанти, потім підраховується, на який з
варіантів було дано більше позитивних відповідей.
На референдум може бути поставлене як одне питання, так і
кілька питань. .
В об'єктивному розумінні термін «виборче право» - це сукупність правових норм, якими регулюються вибори у конкретній
країні (право одержання голосу участі у виборах, оскарження
результатів і порушень на виборах). У суб'єктивному сенсі виборче
право складається з активного і пасивного. Активне виборче право
(право голосу) - це право громадянина (підданого) стати активним
63

учасником державно-правових відносин, які виникають при
проведенні виборів, референдумів, при реалізації права відкликання
депутатів у тих країнах, де відкликання передбачено. Це означає, що
право голосу використовується під час голосування на виборах
державних са-моврядувальних органів, посадових осіб, на
референдумах і публічних зборах. Пасивне виборче право, право бути
обраним, обиратися до виборних органів держави і самоврядування
або на виборні посади передбачає можливість висувати свою
кандидатуру чи давати згоду на висунення. Сюди ж належить право
бути зареєстрованим як кандидат, проводити передвиборну
пропаганду, агітацію, працювати у виборчих округах.
З принципом загальності виборчого права пов'язана проблема
абсентеїзму – ухилення від участі в голосуванні.
Виборчі системи у широкому розумінні – це системи суспільних
відносин, урегульованих нормами виборчого права, які закріплюють
порядок формування органів публічної влади, а також участь у
процедурах безпосередньої демократії; у вузькому значенні – це спосіб
розподілу депутатських мандатів між кандидатами залежно від
результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб.
Інакше кажучи, це порядок визначення результатів голосування [8].
Залежно від способу визначення результатів голосування
виборчі системи поділяють на мажоритарні та пропорційні.
Пропорційна виборча система може застосовуватися разом із
мажоритарною. Такі виборчі системи називаються змішаними [48].
Лекційне заняття
План
1. Поняття і зміст прямої демократії. Форми прямої демократії в
зарубіжних державах. Референдум: поняття та види.
2. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн.
3. Поняття, соціальні функції та види виборів.
4. Поняття та види виборчих систем.
5. Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії.
Питання для самостійного опрацювання
1. Народна ініціатива. Народне вето.
2. Загальні і часткові вибори. Загальнонаціональні, регіональні та
місцеві вибори. Прямі та непрямі вибори. Опосередковані та
багатоступеневі вибори. Дійсні та недійсні вибори.
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3. Призначення
виборів.
Способи
конституційно-правового
регулювання визначення дати виборів.
4. Створення виборчих округів та виборчих дільниць. Формування
виборчих органів. види виборчих органів у зарубіжних державах.
Повноваження виборчих органів. Призна¬чення виборів, створення
виборчих округів (дільниць) та органів з проведення виборів.
5. Реєстрація кандидатів на виборні посади. Скла¬дання списків
виборців. Реєстрація виборців (обов’язкова та добровільна).
6. Висування кандидатів у депутати. Висування кандидатів
політичними партіями. «Первинні вибори» («праймеріз») у США.
Висування кандидатів виборцями. Передвиборна кампанія, її
фінансування.
7. Голосування виборців. Визначення результатів виборів.
Глосарій: абсентеїзм, пряма демократія, референдум, народне
вето, вибори, виборча система, мажоритарна виборча система,
пропорційна виборча система, змішана виборча система, виборчий
процес, «Первинні вибори» («праймеріз») у США, передвиборна
кампанія.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Які існують форми народовладдя в зарубіжних країнах?
1.2. Що таке референдум?
1.3. Як співвідносяться поняття «плебісцит» та «референдум» ?
1.4. Назвіть види референдумів.
1.5. Що таке абсентеїзм?
1.6. Які існують види виборчих систем?
1.7. Назвіть та охарактеризуйте види мажоритарних виборчих систем?
1.8. Дайте визначення та назвіть види виборів у зарубіжних державах?
1.9. Які особливості виборчого процесу у зарубіжних країнах?
1.10. Що таке передвирна кампанія і які її джерела фінансування?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Виконати завдання:
3.1. Зробити юридичний аналіз ситуації:
Сім’я Сіверсів прийшла до виборчої дільниці, щоб проголосувати за
кандидата у президенти США М. Обаму, але їм не дозволили
голосувати, мотивуючи це тим, що вони негри, нащадки колишніх
рабів. Чи мали право відмовити у голосуванні сім’ї Сіверсів на цих
підставах?
4. Розв’язати тести:
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1. Сукупність осіб, що мають виборчі права та взяли участь у
голосуванні, це:
а) електорат;
б) потенційний виборчий корпус;
в) юридичний виборчий корпус;
г) реальний виборчий корпус;
д) плюральний вотум.
2. Абсентеїзм виборців – це:
а) обов’язок виборців зареєструватися;
б) обов’язкове голосування;
в) масове ухиляння виборців від участі у виборах;
г) велика кількість недійсних бюлетенів;
д) заклик до бойкоту виборів.
3. Питання, що виноситься на референдум, або сукупність
пропонованих варіантів, – це:
а) ініціатива референдуму;
б) формула референдуму;
в) зміст референдуму;
г) результати референдуму;
д) предмет референдуму.
4. Заборона одночасно посідати виборну або іншу державну посаду
називається:
а) невибірність;
б) посадова несумісність;
в) реєстрація виборців;
г) списки виборців;
д) формула референдуму.
5. Сукупність юридичних норм, що регулюють порядок проведення
виборів і правила визначення їхніх результатів, – це:
а) виборче право в об’єктивному смислі;
б) виборче право в суб’єктивному смислі;
в) виборча система;
г) партійна система;
д) електорат.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах
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Парламент є представницькою установою країни. Колегіальний
за своєю внутрішньою структурою та принципами діяльності він
представляє різноманітні групові, партійні та національні інтереси.
Парламент – загальнодержавний представницький колегіальний
орган, основною функцією якого є здійснення законодавчої влади [8].
Законодавча діяльність полягає у виданні представницькими
(законодавчими) органами законів, обов’язкових для виконання всіма
державними органами, громадськими об’єднаннями, органами
місцевого самоврядування, посадовими особами та громадянами.
Сьогодні парламенти діють у більш ніж 160 країнах світу. Їх
назви різноманітні: федеральні збори (Австрія, Росія, Швейцарія),
конгрес (США), стортинг (Норвегія), альтінг (Ісландія), рикстаг
(Швеція), генеральні кортеси (Іспанія), парламент (Індія, Італія,
Франція, Японія тощо, але для всіх них властиві загальні ознаки
парламентаризму.
Парламентаризм у широкому розумінні – це система формування та діяльності верховного представницького органу, держави, а
також політико-державних відносин та інститутів, прямо чи непрямо
пов'язаних з ним за умови існування у суспільстві демократичного
режиму. У країнах, де нормально функціонують парламенти га існує
політичний режим, створюються сприятливі умови для формування
системи парламентаризму. Парламент і парламентаризм є показником
рівня стану демократизму в суспільстві. У країнах, де відсутня
демократія, а парламент функціонує лише формально, не виконуючи
належним чином своїх функцій, не формується система
парламентаризму [48].
За своєю структурою вищі представницькі органи є одно- та
двопалатними (бікамеральними).
Нині однопалатні парламенти існують майже у 70 країнах
(Болгарія, Греція, Данія, Ізраїль, Єгипет, Нова Зеландія, Португалія,
Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Швеція та ін.). Однопалатність
зазвичай характерна для невеликих держав (Сальвадор та ін.), а також
для країн з авторитарними та тоталітарними політичними режимами
(В’єтнам, Китай). Переважно країн світу двопалатні парламенти.
Двопалатність властива як для федеративних держав (Австралія,
Бразилія, Мексика, Німеччина, США та ін.), так і для унітарних
(Італія, Іспанія, Франція, Японія та ін.). Двопалатна структура
парламенту властива як унітарним, так і федеративним державам,
проте принципи формування верхньої палати федеративної країни
відмінні, порівняно з унітарною державою, що має у своєму складі
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верхню палату. Нижня палата у двопалатному парламенті називається
по-різному: Палата представників (Австралійський Союз, США,
Японія та ін.), Палата депутатів (Італія, Мексика), Національна рада
(Австрія), Державна Дума (Російська Федерація), Народна палата
(Індія), Сейм (Польща), Палата громад (Великобританія, Канада), Віче
республік (Союзна Республіка Югославія), Національні збори
(Франція) іт. ін.
Найпоширеніші назви верхньої палати парламенту - Сенат
(Бразилія, Аргентина, Іспанія, Італія, Польща, Румунія, Франція та
ін.); Палата сенаторів (Мексика); Палата радників (Японія); Рада
штатів (Індія); Палата лордів (Велика Британія); Федеральна рада
(Австрія); Віче громадян (Союзна Республіка Югославія); Рада
Федерації (Російська Федерація).
Однопалатна система парламенту є характерною для
мононаціональної держави, що займає, як правило, невелику
територію. Джерела її виникнення різноманітні. В одних країнах
однопалатна структура парламенту була встановлена разом з
утворенням незалежної держави. Так, у Болгарії після закінчення
болгаро-турецької війни була прийнята Тирновська Конституція 1879
p., яка передбачала однопалатні Народні збори. Така сама структура
парламенту закріплювалася конституціями (1947,1971 pp.) та нині
чинною (1991 p.).
Законодавство більшості країн встановлює різні вікові цензи для
обрання нижньої та верхньої палат. Так, депутатами до нижньої
палати італійського парламенту - палати депутатів - може бути
обраний будь-який виборець, якому на день виборів виповнилося 25
років, а до верхньої палати - після досягнення 40 років; депутатами
Палати представників США і сенаторами можуть бути обрані
громадяни після досягнення відповідно 25 та 30 років; до
Національних зборів Франції - після досягнення 23 років, а
сенаторами - 35 років.
Термін повноважень однопалатного парламенту складає чотири
або п'ять років. В окремих країнах з двопалатною структурою
парламенту (Італія, Іспанія, Польща) термін повноважень палат
збігається. У деяких двопалатних парламентах строк функціонування
нижньої та верхньої палат різний. Так, Палата представників США
обирається на 2 роки. Сенат - на 6, Палата депутатів Мексики - на 3, а
Палата сенаторів - на 6, Національні збори Франції - на 5, Сенат - на 9
років, в Японії Палата представників -на 4, а Палата радників - на 6
років і т. ін.
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Склад верхньої палати, як правило, не переобирається
одночасно, а поновлюється по частинах: Сенат США, Рада штатів
Індії -кожних два роки на одну третину; Сенат Франції - кожних три
роки на одну третину; Палата радників Японії - на половину кожних
три роки. Часткове оновлення складу верхньої палати під час чергових
виборів зберігає принцип наступності в її діяльності.
Конституція та інші нормативні акти закріплюють за
державними органами права й обов'язки та сферу їхньої діяльності.
Найширшою компетенцією наділяються парламенти. Компетенція
парламенту - основний чинник, що визначає його правове становище,
роль в юридично-політичному житті та взаємовідносини з іншими
державними органами.
Компетенції парламенту належать законодавча сфера
діяльності, прийняття закону про бюджет, формування вищих органів
держави, контроль за діяльністю уряду та здійснення
зовнішньополітичних функцій.
Прийняття законів є головним завданням парламенту, основним
його призначенням як загальнодержавної представницької установи.
Існують такі види законів: Конституція (Основний Закон),
конституційний закон, органічний закон, звичайний закон.
Законодавство США та Великобританії розрізняє закони (біллі)
публічні та приватні. Поширення набуло делеговане законодавство,
що розглядається, наприклад, Асамблеєю Республіки Португалія як
законодавча діяльність парламенту.
Обсяг повноважень парламенту залежить від ряду чинників:
форми правління, форми політико-територіального устрою,
розстановки політичних сил, що склалася у період прийняття конституції, і традицій. Конституції різними способами закріплюють
компетенцію парламентів у законодавчій сфері: а) через перелік
питань, за якими парламент може здійснювати законодавчу
діяльність; б) без закріплення будь-яких питань, з яких парламент
може здійснювати законодавчі функції; в) через встановлення відносно визначеної компетенції у сферах, що стосуються взаємовідносин
законодавчих органів федерації та її суб'єктів.
Прийняття звичайних законів відбувається згідно з процедурою,
встановленою конституцією та регламентами палати або палат у
двопалатному парламенті. Ця процедура схожа в основних рисах.
Початковою стадією законодавчого процесу є внесення законопроекту
до парламенту (або до однієї з його палат, або лише до нижньої
палати).
69

Лекційне заняття
План
1. Поняття парламенту. Місце і роль парламенту серед вищих органів
держави в зарубіж¬них країнах.
2. Конституційно-правове регулювання структури парламентів у
зарубіжних країнах.
3. Походження інституту парламенту.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття парламенту Парламент і парламентаризм. Походження
інституту парламенту.
2. Класифікація парламентів зарубіжних країн.
3. Конституційно-правове регулювання структури парламентів у
зарубіжних країнах. Монокамерні та бікамерні парламенти.
4. Палати парламенту, порядок їх формування. Верхня і нижня палати
парламенту.
5. Комітети (комісії) парламентів і палат. Парламентські фракції.
Лобістські групи. Керівні органи палат. Одноосібні і колегіальні
органи. Партійні фракції палат.
Питання для самостійного опрацювання
1. Народний суверенітет і народне представництво.
2. Керівні органи палат. Одноосібні і колегіальні органи. Способи
формування керівних органів.
3. Парламентські комітети і комісії, порядок їх формування і
функціонування.
4. Партійні фракції палат. Інші органи палат і парламенту.
5. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії.
Обговорення законопроекту в парламенті. Читання законопроекту.
Прийняття законопроекту палатою. Подолання розбіжностей між
палатами. Опублікування і введення в дію законів парламентів у
зарубіжних країнах.
Глосарій: парламент, парламентаризм, народний суверенітет, народне
представництво, лобістські групи, монокамерний парламент,
бікамерний парламент.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
70

1.1. Дайте визначення терміну «парламент».
1.2. Поясніть значення терміну «парламентаризму».
1.3. Які існують види парламентів відповідно до структури?
1.4. Який термін повноважень однопалатного парламенту?
1.5. Що входить до компетенції парламенту?
1.6. Кому належить право законодавчої ініціативи у федеративних
країнах?
1.7. Які бувають форми відповідальності уряду?
1.8. Які відмінності між верхньою та нижньою палатами парламенту?
1.9. Поясніть значення терміну «лобістські групи»?
1.10. Які відмінності між монокамерними та бікамерними
парламентами?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Зробити юридичний аналіз ситуації:
1. Громадянин Болгарії Павло Стоянов 1972 року народження був
висунутий кандидатом в народні представники Народних Зборів
республіки Болгарія на виборах 1992 року. Він має вищу економічну
освіту, очолює провідну фірму, але протягом 1991 р. був притягнутий
до адміністративної відповідальності ( у вигляді штрафу) за незаконну
діяльність цієї фірми. Чи має можливість Павло Стоянов бути
обраним народним представником ?
2. Містеру Дж.Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. З них
10 років він проживав на території штату Огайо, але на вибори у
верхню палату Конгресу свою кандидатуру він висунув у штаті
Масачусетс. Чи може бути містер Дж.Сміт сенатором від штату
Масачусетс?
3. Розробити логічно-структурну схему «Види парламентів у
зарубіжних країнах».
5. Розв’язати тести:
1.Вкажіть відповідь, що відповідає вказаному визначенню: „вищий
загальнонаціональний представницький орган держави, що є носієм
верховної законодавчої влади:
а) глава держави;
б) парламент;
в) уряд;
г) законодавчий орган суб’єкта федерації.
2.3 якою концепцією повязане формування сучасного інституту
парламенту:
а) верховенства права;
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б) представницького правління;
в) позитивізму;
г) суспільного договору.
3.Охарактеризуйте місце парламенту у системі розподілу влади
президентських республік:
а) парламент і уряд на чолі з президентом формально незалежні один
від одного;
б) без парламентської довіри уряд працювати не може;
в) парламент здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади та
глави держави через фінансові та контрольні повноваження;
г) парламент може виразити недовіру до уряду, що має наслідком
відставку уряду.
4.Яка структура парламентів відома світовій практиці:
а) однопалатна;
б) двопалатна;
в) трьохпалатна;
г) усі відповіді є вірними.
5.Вкажіть способи формування однопалатних парламентів:
а) прямі вибори;
б) багатоступеневі вибори;
в) призначення частини складу парламенту главою держави;
г) усі відповіді є вірними.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48], [57].
***
Тема 9. Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах
Глава держави – це посадова особа або державний орган, який
займає одне з вищих місць в системі державних інститутів влади [8].
Сучасна світова практика свідчить, що є шість варіантів
персоніфікації (реалізації) посади або функції глави держави.
Перший варіант – найбільш давній і традиційний – це глава
держави в особі монарха.
Монарх – глава держави при монархічній формі правління [8].
Є три способи, за допомогою яких монарх обіймає престол: а)
монарх, що успадкував свою посаду (абсолютна більшість монархій –
Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
Нідерланди, Бельгія, Японія, Таїланд тощо); б) монарх, що або
призначений, або обраний своєю родиною (старійшинами династій),
наприклад, у Саудівській Аравії, південноафриканському королівстві
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Свазіленд, державі Катар та інших близькосхідних монархіях; в)
монарх, що обирається іншими монархами, своїми колегами, які
очолюють суб'єкти федерацій. Це глава монархічної федерації. Такий
приклад тільки один – Малайзія, де глави султанатів вибирають
верховного правителя на п'ять років [9].
Існує такі системи престолоспадкування:
1) салічна;
2) традиційна кастильська;
3) сучасна кастильська;
4) габсбурзька;
5) австрійська;
Другий варіант – глава держави – президент.
Є також три способи здобуття цієї посади:
а) президент, обраний народом, громадянами;
б) президент, обраний парламентом;
в) президент, що обирається спеціальними колегіями. Колегії
можуть бути різними, такими, що складаються із членів парламенту та
представників місцевих органів влади [9].
Глава держави як одноособовий носій влади щодо управління
країною здійснює свою виконавчо-розпорядчу діяльність щодо
впровадження у життя економічного та політичного курсу, законів,
спираючись на урядові структури й адміністративний апарат держави.
У зв'язку з цим виявлення його ролі у справі формування уряду й
адміністрації має істотне значення.
Зовнішньополітичні повноваження глави держави дуже широкі
й різноманітні. Він здійснює верховне представництво країни у
міжнародних відносинах. Насамперед, він не потребує особливого
повноваження, воно випливає з його статусу. Як глава держави він
має право на особливо урочистий прийом, а дипломатична практика
не розрізнює монарха і президента.
Главі держави надане право ведення міжнародних переговорів,
укладення міжнародних договорів і угод, а також їх денонсація (за
згодою парламенту). Він призначає і приймає послів, посланців та
інших дипломатичних представників. Йому (за санкцією парламенту)
надане право оголошення війни та укладення миру (ст. II розд. 2
Конституції США; ст. 87 Конституції Італії; ст. 14 Конституції
Франції; ст. 7 Конституції Японії; ст. 98 Конституції Болгарії; ст. 59
Конституції ФРН).
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Повноваження глави держави в судовій сфері включають право
помилування, пом'якшення або заміни покарання, право амністії,
призначення судів.
Главі держави надане право нагороджувати орденами, медалями
та іншими відзнаками, право присвоювати почесні звання та титули.
Йому належить найперше місце у різноманітних церемоніях і святах,
включаючи національні свята, військові паради, відкриття
університетів, спортивних змагань тощо.
Глава держави проголошується конституціями зарубіжних
держав головою або головнокомандувачем збройних сил країни
(оперативне керівництво різними родами військ здійснюють міністри
оборони).
За умов стихійного лиха або під час соціальних вибухів (масові
заколоти, міжнаціональні конфлікти) главі держави надане право на
введення у країні або на частині її території надзвичайного стану (ст.
16 Конституції Франції). Наслідком введення надзвичайного стану є
розширення дискреційних повноважень глави держави, впровадження
авторитарних методів керівництва, заборона мітингів, вуличних
процесій, введення цезури, комендантської години, обмеження або
заборона діяльності політичних партій.
Таким чином, глава держави наділяється згідно з нормами
державного права зарубіжних країн досить широкими повноваженнями, особливо у президентських і напівпрезидентських республіках і
дуалістичних
монархіях.
У
парламентарних
державах їх
повноваження менш широкі й обмежуються активною урядовою
діяльністю.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних
країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних країнах.
Місце глави держави в системі поділу влади.
2. Моделі інституту глави держави. Одноосібний і колегіальний глава
держави.
3. Повноваження глави держави, їх види.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних
країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних країнах.
Моделі інституту глави держави.
2. Повноваження глави держави, їх види.
3. Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Порядок
престолоспадкування. Системи престолоспадкування. Інститут
регентства.
4. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних державах.
5. Конституційно-правовий статус допоміжних органів та установ при
главі держави. Апарат глави держави.
6. Відповідальність глави держави в зарубіжних країнах. Інститут
контрасигнатури. Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.
Питання для самостійного опрацювання
1. Місце глави держави в системі поділу влади.
2. Повноваження з верховного представництва. Повноваження в
сфері зовнішньої політики. Повноваження, пов’язані з реалізацією
законодавчої влади. Повноваження, пов’язані з реалізацією
виконавчої влади. Повноваження у сфері оборони і безпеки.
Повноваження у сфері судової влади. Надзвичайні повноваження
глави держави.
3. Апарат глави держави.
Глосарій: представник британського монарха у державах –
британських домініонах, президент, монарх, регент, імпічмент,
консигнатура, система престолоспадкування, узурпатор, генералгубернатор.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «глава держави».
1.2. Назвіть способи, за допомогою яких монарх обіймає престол.
1.3. Які існують системи престолонаслідування?
1.4. Хто такий «генерал-губернатор»?
1.5. Назвіть групи повноважень глави держави.
1.6. Що таке регенство?
1.7. Хто входить до апарату глави держави?
1.8. Що таке «консигнатура»?
1.9. Поясніть значення терміну «імпічмент».
1.10. Що таке «узурпація влади»?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
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семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Здійснити юридичний аналіз ситуації:
1. Президенту Республіки Угорщина була зроблена складна операція
на серці. Це призвело до тимчасового невиконання ним своїх
обов’язків протягом 75 днів, але після цього терміну він був змушений
залишатися в лікарні ще на 3 тижні. Як у цьому випадку, згідно з
Конституцією Угорщини повинні розвиватися подальші події?
2. На загальних державних виборах 1989 р. кандидатом на пост
президента Італії виступав Луїджи Плачідо 1950 р. народження,
голова автомобільного концерну. Чи може
він бути обраним
президентом країни? Дайте конституційно-правову оцінку цієї
ситуації.
5. Розв’язати тести:
1.Вкажіть конституційно-правовий інститут, якому відповідає
наступне визначення: „вищий орган державної влади вища посадова
особа, що формально займає вище місце в ієрархії державних
інститутів і здійснює верховне представництво країни у
внутріполітичному житті та у відносинах з іншими державами:
а) парламент;
б) уряд;
в) глава держави;
г) представницький орган.
2.Охарактеризуйте місце глави держави у системі розподілу
державної влади: глава держави може:
а) бути невідємною складовою законодавчої гілки влади;
б) носієм виконавчої влади;
в) бути виведеним поза гілки державної влади;
г) усі відповіді вірні.
3.Вкажіть країни, у яких глава держави є невідємною складовою
законодавчої гілки влади:
а) Сполучені Штати Америки;
б) ФРН;
в) Великобританія;
г) Росія.
4.Вкажіть країни, у яких глава держави є одноособовим носієм
виконавчої влади:
а) Сполучені Штати Америки;
б) Великобританія;
в) Польща;
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г) Росія.
5.Вкажіть країни, у яких глава держави зосереджує у своїх руках
законодавчу, виконавчу і судову владу:
а) Сполучені Штати Америки;
б) Великобританія;
в) Саудівська Аравія;
г) Польща.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 10. Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах
Виконавчу владу в зарубіжних країнах здійснює система
державних органів, на яку покладається виконання Конституції,
законів та інших нормативно-правових актів [8].
Виконавча діяльність представляє собою засновану на законах
оперативну, повсякденну реалізацію державними організаціями
завдань та функцій держави у сфері розвитку економіки, культури,
соціального забезпечення та охорони здоров’я, транспорту та зв’язку,
охорони громадського порядку тощо.
Діяльність органів виконавчої влади не обмежується тільки
виконанням законів, вони здійснюють і розпорядчу діяльність.
Органи виконавчої влади нерідко виходять за межі виконавчорозпорядчої діяльності, вони володіють самостійними нормотворчими
повноваженнями й видають велику кількість нормативних актів, які
регулюють важливі сфери життя суспільства і держави.
В більшості монархічних держав монарх є позбавленим
конституцією повноважень в сфері виконавчої влади.
В деяких президентських і напівпрезидентських республіках
створюються спеціальні посади прем’єр-міністрів, ради міністрів та
інші (Єгипет, Румунія та ін.).
Посада прем’єр-міністра відокремлюється від посади глави
держави (президента), до нього переходять певні функції виконавчої
влади глави держави, але фактично останній залишається головним
керівником уряду.
У федеративних державах виконавчу владу в суб’єктах
федерації виконують голови суб’єктів федерації.
Місцеві уряди формуються законодавчими зборами суб’єктів
федерації. Обираються або призначаються губернатори областей, в
адміністративно-територіальних одиницях – керівники областей,
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районів, префекти, комісари та інші представники глави держави та
уряду.
Уряд – це колегіальний орган державної влади загальної
компетенції, який здійснює керівництво поточним управлінням
країною згідно із законодавством [8].
Під видами урядів розуміють найчастіше відмінності за їх
партійним складом. У зарубіжних країнах є партійні й безпартійні
уряди. Партійні уряди є однопартійними й багатопартійними
(коаліційні). Однопартійні уряди, як правило, бувають або в країнах з
парламентарними формами правління, де яка-небудь із партій має
домінуючу більшість у парламенті (наприклад, Великобританія або
Австралія), або у президентських республіках, де міністрами, членами
кабінету стають особи, які призначаються главою держави з членів
своєї партії. Багатопартійні (коаліційні) уряди створюються в країнах,
де жодна з політичних партій не має значної переваги в парламенті, не
має абсолютної більшості. Коаліційні уряди найчастіше зустрічаються
в Західній Європі – ФРН, Італії, Нідерландах, Бельгії тощо.
Коаліційний уряд створюється на основі договору партійних фракцій
за таким принципом: парламентська партійна фракція, що має
найбільше число в парламенті, призначає свого представника на пост
прем'єр-міністра й ще на кілька ключових посад. Фракція, що має
менше місць, зазвичай обіймає менш значні пости: міністрів фінансів,
народної освіти і т. ін. Найменші фракції переважно займають
другорядні міністерські посади. Хоча це не догма, і трапляється, Що
маленька партія домагається великої посади, оскільки без підтримки
цієї партії коаліція не складається.
Так звані безпартійні уряди є трьох видів.
Перший вид – це безпартійні уряди, характерні для країн з
абсолютною монархією (Близький Схід), де взагалі немає політичних
партій. Це природна безпартійність як держави, так і уряду. Такі
безпартійні уряди діють у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських
Еміратах, Омані, Катарі і т. ін.
Другий вид безпартійного уряду – це уряд, що створюється під
час кризової ситуації. їх ще називають перехідними урядами,
«діловими», «службовими», «урядами чиновників», іноді – «робочими
урядами». Найчастіше говорять про уряд чиновників. Безпартійний
уряд створюється тоді, коли партійні фракції не можуть домовитися й
коаліція ніяк не складається. Тоді функції міністрів виконують
постійні заступники міністрів (у ряді країн є така посада). Особи, що
обіймають її, не змінюються залежно від того, чи приходять нові
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міністри або йдуть. Постійні заступники міністрів зобов'язані бути
безпартійними й реалізувати наступність і традицію влади. Саме ці
постійні чиновники й утворюють безпартійні уряди. Правда, слід
зазначити, що такі уряди не приймають значних і важливих рішень, а
займаються лише поточним управлінням країною. Такі ситуації були в
Скандинавських країнах (Фінляндії, Норвегії), а в Нідерландах у
1977 р. майже півроку працював такий службовий кабінет, оскільки
голландці дуже довго не могли утворити урядову коаліцію.
Третій вид безпартійного уряду, на відміну від перших двох,
ненормальний варіант, оскільки безпартійні уряди можуть
утворюватися за диктаторських режимів, коли всі політичні партії
заборонені, а уряд формують військові. До речі, можна додати, що за
диктаторських режимів не може бути й однопартійного уряду,
скажімо, британського зразка, оскільки єдина партія за диктатури є
просто групою прихильників диктатора. Це зовсім не партія, вона
лише має назву партії й може вважатися партією тільки в уявленні
прибічників режиму, а уряд, сформований із членів цієї псевдопартії,
буде насправді військовою хунтою.
Залежно від підтримки уряду парламентом виокремлюють ще
два типи уряду: уряд більшості й уряд меншості. Найпоширенішим
варіантом є уряд більшості, тобто такий, що спирається на підтримку
партійних фракцій, які утворюють коаліцію.
Уряд меншості може формуватися або фракцією, або коаліцією,
яка не спирається на більшість. Уряд меншості – дуже нестійкий, і
утворюється він у кризовій ситуації. Такі уряди також можуть
називатися службовими, тимчасовими, перехідними, у різних країнах
по-різному. Найчастіше вони іменуються службовими або
тимчасовими урядами. Це не те саме, що уряд чиновників, тому що
уряд чиновників – це абсолютно нейтральні люди, які очолюють
міністерства та відомства, а в уряді меншості міністрами є партійні
діячі, які не мають абсолютної підтримки парламенту. Уряди
меншості утворювалися в Скандинавських країнах (Данії, Швеції),
були такі випадки в Індії та інших країнах.
Є ще поняття "уряд національної єдності". Під такою назвою
виступає уряд, утворений у кризовій ситуації, у післявоєнний або
післяреволюційний період, щоб об'єднати всі провідні політичні партії
й політичні сили. Є істотна відмінність між коаліційним урядом і
урядом національної єдності, оскільки до уряду національної єдності
можуть входити партії, Що є політичними супротивниками. Вони
об'єднуються на певний період заради блага країни. Скажімо, у
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Великобританії кілька разів створювалися такі уряди, сформовані
політичними супротивниками в особі консерваторів, лейбористів і
лібералів. Такі уряди іноді утворювалися і в інших країнах: Бельгії,
Греції, Лівані. Мета таких урядів – подолання важкого становища в
економіці або об'єднання всіх сил для відсічі зовнішньому ворогу
тощо. Громадяни мають бачити, що всі сили об'єднані для подолання
якоїсь загальної для всієї країни небезпеки [9].
Лекційне заняття
План
1. Поняття та загальна характеристика органів виконавчої влади в
зарубіжних країнах.
2. Уряд – носій виконавчої влади в зарубіжних країнах. Класифікація
урядів зарубіжних країн.
3. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах.
4. Компетенція уряду в зарубіжних країнах.
5. Підстави і порядок припинення повноважень уряду.
6. Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах.
Питання для самостійного опрацювання
1. Партійні уряди – однопартійні та багатопартійні (коаліційні).
Безпартійні уряди.
2. Види урядів залежно від стосунків уряду з парламентом – уряд
більшості та уряд меншості.
3. Повноваження в сфері політичного керівництва. Повноваження в
сфері упраління. Повноваження уряду в законодавчій сфері.
Зовнішньополітичні повноваження уряду.
Глосарій: уряд, коаліція, партійні уряди, безпартійні уряди,
президія (бюро) уряду, державний секретар, державний міністр, статус
секретар, парламентські секретарі, міністри, міністерств, відомства,
"уряд національної єдності".
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1.Що представляє собою виконавча діяльність органів влади?
1.2.Поясніть значення терміну «уряд».
1.3.Охарактеризуйте види урядів за партійним складом.
1.4. Хто такий «державний секретар»?
1.5. Розкрийте поняття «коаліція»?
1.6. Назвіть повноваження уряду?
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1.7. Назвіть порядок формування уряду у зарубіжних країнах.
1.8.Які існують підстави припинення повноважень уряду?
1.9.Розкрийте поняття "уряд національної єдності".
1.10.Розкрийте порядок притягнення до відповідальності уряду та
його членів у зарубіжних країнах?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Виконати завдання:
3.1. Здійснити юридичний аналіз ситуації:
1. Віце-президент США заміняв Президента на його посту один рік і
11 місяців. Після цього він був обраний Президентом США. Після
закінчення терміну президентства він знову висунув свою
кандидатуру на пост Президента США. Це було оскаржено, тому що
він вже третій раз претендував на президентство. Чи може ця особа у
конкретному випадку бути обраною Президентом США.
Аргументуйте свою відповідь.
4. Розв’язати тести:
1. Уряд – це :
а) колегіальний орган державної влади загальної компетенції, який
здійснює керівництво поточним управлінням країною згідно із
законодавством
б) одноосібний орган державної влади загальної компетенції, який
здійснює керівництво поточним управлінням країною згідно із
законодавством
в) колегіальний орган державної влади спеціальної компетенції, який
здійснює керівництво поточним управлінням країною згідно із
законодавством і приймає закони
г) колегіальний орган державної влади загальної компетенції, який
здійснює законотворчу діяльність.
2. У яких державах уряд виконує керівництво поточним управлінням
країною?
а) дуалістичні монархії;
б) президентські республіки;
в) парламентські республіки;
г) абсолютні монархії.
3. У яких державах уряд виконує дорадчі функції при голові держави?
а) дуалістичні монархії;
б) президентські республіки;
в) парламентські республіки;
г) абсолютні монархії.
4. Офіційна назва уряду Китаю:
а) Рада міністрів;
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б) Державна рада;
в) Федеральна рада;
г) Федеральний уряд.
5. Офіційна назва уряду Франції:
а) Рада міністрів;
б) Державна рада;
в) Федеральна рада;
г) Федеральний уряд.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 11. Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах
Судова влада, відповідно до теорії і практики розподілу влади, є
самостійною незалежною сферою публічної влади і являє собою
сукупність повноважень із здійснення правосуддя, тлумачення норм
права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціально
уповноважених органів - судів.
Судова влада – правова діяльність органів державної влади,
наділених виключними повноваженнями щодо здійснення правосуддя
[8].
Основа судової влади - це, передусім, сукупність судових
органів, які можуть бути наділені різною компетенцією. Слід зауважити, що судова влада належить не судовій установі будь-якого,
навіть найвищого рангу, а судовій колегії (3-5 професійним суддям)
або «одноособовому» судді, які розглядають справу.
Як правило, у країнах тоталітарного соціалізму у процесі беруть
участь один суддя та два народних засідателі, у багатьох європейських
країнах - суддя та 6-9 присяжних шеффенів, асизів (Німеччина,
Французька республіка), у країнах англосаксонського права - суддя і
12 присяжних (Сполучені Штати Америки). Народні засідателі мають
у процесі однакові з суддею права, і приймають рішення на рівних із
ним підставах (хоча, як правило, фактично лише забезпечують присутність). Присяжні, за рідкісним винятком, беруть участь лише у
кримінальному процесі і вирішують більшістю голосів лише питання
наявності або відсутності вини підсудного (вирішують питання факту,
а не права) [48].
Конституції зарубіжних країн, як правило, містять досить
лаконічні положення щодо організації судової системи, її ієрархічної
структури, інстанційності тощо.
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Здебільшого у нормах основного закону згадуються верховні
суди як вищі суди системи, при цьому може йтися про те, що нижчі
суди створюються законом (Конституція Сполучених Штатів
Америки).
У зарубіжних країнах виділяють дві основні моделі судових
систем: англо-американську (англосаксонську), романо-германсь-ку
(європейську континентальну). Інколи називають також ще
соціалістичну і мусульманську моделі.
Для англосаксонської моделі характерним є широке використання судового прецеденту, що дещо ілімінує роль законодавця.
Друга модель організації судової системи передбачає існування
поряд із системою судів загальної юрисдикції інших самостійних
спеціалізованих систем судів. Ця модель називається полісистемною.
Судова система країни складається із кількох автономних, незалежних
одна від одної, систем загальних і спеціалізованих судів на чолі зі
своїми вищими судами. Найяскравіший приклад полісистемності
закріплений у Основному законі ФРН 1949 року. Відповідно до ст. 95
тут діють п'ять автономних судових систем: загальних судів, на чолі
яких стоїть Федеральна судова палата, адміністративних судів, які
очолює Федеральний адміністративний суд, фінансових судів на чолі
з Федеральною фінансовою палатою; трудових судів, які очолює
Федеральний суд по розгляду трудових спорів; соціальних судів із
Федеральним соціальним судом на чолі. Вищі федеральні суди з
метою забезпечення єдності судової практики утворюють спільний
сенат (ч. 1,3 ст. 95). Крім зазначених систем судів, відповідно до
статей 92-94 Основного закону ФРН, передбачено створення
Федерального конституційного суду і конституційних судів земель.
У більшості країн, де існує романо-германська модель судової
системи, найбільш значною із систем, що співіснують із системою
загальних судів (які розглядають головним чином цивільні та
кримінальні справи), і найбільш схожою на неї, є система
адміністративної юстиції, основним завданням якої є вирішення скарг
приватних осіб на рішення і дії органів державного управління та
посадових осіб. Крім того, до кола повноважень адміністративних
судів можуть належати й інші «управлінські» спори, наприклад між
територіальними одиницями.
Особливе місце у країнах континентальної Європи, а також
більшості постсоціалістичних країн належить конституційним судам
(Конституційний суд РФ, Конституційна рада Франції). Правовий
статус таких органів конституційної юрисдикції у деяких країнах
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закріплений у розділах, присвячених конституційним гарантіям, а не
судовій владі (Італія, Австрія). В деяких країнах створюються також
суди для розгляду справ про конституційну відповідальність вищих
посадових осіб (Високий суд правосуддя і Суд правосуддя Республіки
у Франції, Державний трибунал у Польщі).
Особливу гілку судів загальної юрисдикції можуть створювати
військові суди, хоча у більшості країн у мирний час вони не
створюються. До судів загальної юрисдикції можуть належати
спеціальні суди: сімейні, патентні, фінансові тощо. Незалежно від
моделі судової системи, у всіх демократичних країнах конституції
забороняють створювати надзвичайні суди, тобто різного роду
«особливі наради», «спеціальні трибунали» тощо, які б діяли поза
окресленою законом процедурою. Такі суди часто використовують
диктаторські режими для здійснення репресивної політики.
Романо-германська модель судової системи характеризується
також тим, що діяльність судів визначається розвинутим законодавством, судовий прецедент використовується досить рідко, судова
система має багатоступінчастий, інстанційний характер (про що
йтиметься нижче).
Соціалістична модель судової системи, яку також інколи виділяють, має деякі свої особливості, зумовлені, передусім, специфікою
формування суддівського корпусу - виборність усіх суддів а також
народних засідателів; їх особливим правом статусом - рівність прав
суддів, і народних засідателів. Обраний місцевою радою суд діє на
одній з нею території, тобто межі адміністративно-територіальних
одиниць та судових округів співпадають.
Мусульманська модель судової системи, яка існує у деяких
мусульманських країнах, характеризується тим, що поряд із державними судами діють суди шаріату. Зазначена модель має персональний характер: мусульманському суду підлягають лише єдиновірці, або особи, що погодилися на такий суд; народні засідателі,
асизи, присяжні тут відсутні, судочинство здійснюється за канонами
шаріату із специфічними формами відповідальності і у цивільному, і у
кримінальному праві. В деяких країнах відсутня процедура
оскарження рішень суду, звертатися можна лише до імама - вищої
духовної особи, яким за сумісництвом може бути монарх. У деяких
країнах існують вищі мусульманські суди.
До судової системи можуть також входити суди звичаєвого
права - племінні суди, в яких беруть участь вожді та старійшини.
Вони розглядають спори між сусідами, спори про використання
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земель, пасовищ, лісів, деякі питання сімейного права на підставі
звичаїв племені. Кримінальні справи такі суди не розглядають.
Рішення цих судів, що суперечать законам, є недійсними. Рішення
племінного суду може бути оскаржене у суді загальної юрисдикції.
У деяких країнах існують церковні суди, які, передусім,
розлядають справи священиків, однак можуть накладати стягнення і
на прихожан (покаяння, відлучення від церкви).
Деякі завдання правосуддя можуть здійснювати і так звані
органи досудового розгляду - медіатори, консиліатори (посередники,
примирителі) - що діють у Франції, Італії. їх розглядають як мирових
суддів у незначних справах, їх, як правило, призначають органи
місцевого самоврядування (муніципалітети) із кола державних
службовців у відставці, які знайомі із основами права.
Лекційне заняття
План
1. Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах.
2. Поняття судової системи. Конституційно-правові принципи
організації і діяльності судових систем.
3. Моделі судових систем. Англосаксонська модель. Романогерманська модель. Соціалістична модель. Мусульманська модель.
4. Особливості організації судових систем у державах з унітарною і
федеративною формами державного устрою.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади.
Поняття судової системи. Конституційно-правові принципи
організації і діяльності судових систем. Моделі судових систем.
2. Особливості організації судових систем у державах з унітарною і
федеративною формами державного устрою.
3. Системи судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані системи судів.
Адміністративна юстиція.
4. Соціальні функції судової влади. Охорона прав і законних інтересів
громадян. Охорона правопорядку від злочинних та інших
правопорушень. Специфічні органи з судовими повноваженнями.
Суд присяжних.
5. Види судових органів. Органи досудового слідства (медіатори,
консіліатори,
посередники).
Суди
загальної
юрисдикції.
Спеціалізовані суди. Інстанційність судових органів. Суди першої
інстанції. Апеляційні суди. Касаційні суди.
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Питання для самостійного опрацювання
1. Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах.
2. Особливості організації судових систем у державах з унітарною і
федеративною формами державного устрою. Соціальні функції
судової влади. Охорона прав і законних інтересів громадян.
Охорона правопорядку від злочинних та інших правопорушень.
3. Контроль за законністю діяльності органів та посадових осіб
публічної влади.
Глосарій: правосуддя, нотаріус, судовий виконавець, адвокатура,
прокурор,
суддівський
імунітет,
медіатори,
консіліатори,
посередники, суддівський корпус, трудові суди, суди з соціальних
спорів, мусульманські суди, суди звичаєвого права, церковні суди,
надзвичайні суди.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1.Розкрийте поняття «правосуддя».
1.2.Хто такі «народні засідателі»?
1.3.Назвіть види правових систем.
1.4.Охарактеризуйте «англо-саксонську» правову систему.
1.5.Охарактеризуйте «романо-германську» правову систему.
1.6.Розкрийте поняття «прецедент».
1.7.Назвіть органи досудового слідства в зарубіжних країнах.
1.8.Охарактеризуйте суди звичаєвого права.
1.9.Охарактеризуйте адміністративні суди в зарубіжних країнах.
1.10.Розкрийте поняття «суд присяжних».
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Здійснити юридичний аналіз ситуації:
1. Місцева преса звинуватила Суддю Верховного Суду США, який
був у сварці зі своєю дружиною, у тому, що він був у ганебному
зв’язку із жінкою легкого поводження. На спробу ініціювати питання
про звільнення його з посади, він заявив, що це його власне, особисте
життя і нікого не повинно стосуватися. Як має вирішитися питання у
цьому випадку ? Аргументуйте відповідь, використовуючи
конституційне законодавство США.
5. Розв’язати тести:
1. Судова влада – це:
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а) правова діяльність органів державної влади, наділених
виключними повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
б) реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення
правосуддя усіма ланками національної судової системи певної
країни;
в) система судів, які покликані здійснювати юрисдикційну діяльність
(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та
конфліктних питань у різноманітних сферах суспільного життя;
г) реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва
поточним управлінням країною згідно із законодавством.
2. Судова діяльність – це:
а) правова діяльність органів державної влади, наділених
виключними повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
б) реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення
правосуддя усіма ланками національної судової системи певної
країни;
в) система судів, які покликані здійснювати юрисдикційну діяльність
(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та
конфліктних питань у різноманітних сферах суспільного життя;
г) реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва
поточним управлінням країною згідно із законодавством.
3. Юстиція – це:
а) правова діяльність органів державної влади, наділених
виключними повноваженнями щодо здійснення правосуддя;
б) реалізація завдань та функцій держави шляхом здійснення
правосуддя усіма ланками національної судової системи певної
країни;
в) система судів, які покликані здійснювати юрисдикційну діяльність
(правосуддя), тобто ухвалювати правові рішення щодо спірних та
конфліктних питань у різноманітних сферах суспільного життя;
г) реалізація завдань та функцій держави шляхом керівництва
поточним управлінням країною згідно із законодавством.
4. Яка модель судової системи у Франції?
а) англосаксонська;
б) романо-германська;
в) мусульманська;
г) соціалістична.
5. Яка з цих країн має романо-германську систему права?
а) США;
б) Канада;
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в) Північна Ірландія;
г) Португалія.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 12. Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах
Місцеве самоврядування – це діяльність населення місцевої
територіальної одиниці – територіального колективу (громади) та його
виборних органів щодо здійснення управління на їхній території [8].
Європейська хартія про місцеве самоврядування ухвалена
Радою Європи 15 жовтня 1985 р. Під місцевим самоврядуванням вона
розуміє право і спроможність органів місцевого самоврядування у
межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою
часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в
інтересах місцевого населення.
Органи місцевого самоврядування складаються з виборних
муніципальних рад (або зборів) і виконавчого апарату.
Порядок виборів у муніципальні ради регулюється
спеціальними виборчими законами, у федеративних державах їхнє
видання, як правило, належить до відання законодавчих органів
суб'єктів федерації.
У більшості демократичних країн вибори в органи місцевого
самоврядування здійснюються на основі загального, рівного й
прямого виборчого права при таємному голосуванні. Пасивне виборче
право зазвичай встановлюється в рамках 18– 25 років. Одночасно
встановлюється й ціла низка цензових вимог – ценз осілості,
несумісність заняття інших постів на державній службі або у
виборних органах, у суді тощо.
Муніципальні ради обираються на різні строки. У Сполучених
Штатах Америки, наприклад, органи місцевого самоврядування
залежно від рівня обираються на 2–4 роки, у Об’єднаному королівстві
Великої Британії та Північної Ірландії – на 4 роки причому склад
муніципалітетів може оновлюватись як частково, так і повністю.
Чисельний склад органів місцевого самоврядування також
різний. Так, у Сполучених Штатах Америки в муніципальні ради
обираються від б до 22 осіб, у комуни Франції – від 9 до 69, у Японії –
від 12 до 100.
Особи, обрані до складу муніципальних рад, працюють
безкоштовно (Федеративна республіка Німеччина), або одержують
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щорічні виплати чи плату за відвідування засідань ради (передбачені в
Японії, Сполучених Штатах Америки, Об’єднаного королівства
Великої Британії та Північної Ірландії). У Французькій республіці
муніципальна рада може (але не зобов'язана) установлювати своїм
членам певну плату.
Виборні
муніципальні
ради
юридично
очолюють
муніципальний апарат управління, що здійснює оперативну роботу з
керівництва всією діяльністю муніципалітету.
До їхнього відання належать:
– прийняття місцевого бюджету;
– видання нормативних рішень із питань, віднесених до їхньої
компетенції;
– установлення місцевих податків, вирішення питань про
одержання позик і їх витрачання;
– питання про використання муніципальної власності;
– у більшості країн – формування керівних виконавчих органів
муніципалітету й контроль, за ними;
– призначення місцевих референдумів і т. ін.
Найчастіше функції муніципальних рад присвоюють виконавчі
органи. Наприклад, у Федеративній республіці Німеччина ради
правочинні делегувати свої повноваження виконавчим органам.
За структурою органи місцевого самоврядування, як правило,
однопалатні. Двопалатна побудова цих органів трапляється вкрай
рідко (муніципальна рада Нью-Йорка).
Важливу роль у муніципальному управлінні відіграє виконавчий
апарат. Він складається з адміністративних органів загальної
компетенції (колегіальні виконавчі органи, мери, керуючі) і органів
галузевої та спеціальної компетенції (департаменти, комітети, бюро,
інспектури і т. ін.).
Обсяг повноважень мера нерідко ставить його над
муніципальною радою. У певних країнах, наприклад, у Французькій
республіці, Федеративній республіці Німеччина, Японії, мери
офіційно розглядаються не тільки як вищі посадові особи
муніципальних органів, а і як представники центрального уряду,
відповідальні за виконання доручених їм державних справ.
В органах місцевого самоврядування низки закордонних країн
обираються або призначаються спеціальні категорії посадових осіб зі
своєю чітко визначеною компетенцією.
Так, в американських графствах, наприклад, є велика кількість
виборних посадових осіб, таких як скарбник, асесор, реєстратор,
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клерк, прокурор, шериф та ін., повноваження, яких визначаються
законодавством штату. Скарбник організує збирання податків,
зберігання коштів графства, асесор займається виявленням і оцінкою
всіх видів власності, що підлягають оподаткуванню, реєстратор
реєструє купівлю, продаж, поділ, заставу та інші дії стосовно майна,
клерк відповідає за належне збереження й оформлення документів
графства тощо.
Невід'ємною
частиною
структур
органів
місцевого
самоврядування є різні відділи й організації, що акумулюють у собі
різні сфери діяльності. Найпоширеніші – відділи охорони здоров'я,
поліції, фінансів, пожежної охорони, комунальних послуг, соціальних
служб, суспільних робіт, робочої сили, транспорту і т. ін. Наприклад,
питаннями працевлаштування й зайнятості населення відають відділ
робочої сили й відділ суспільних робіт і т. ін.
Однак варто зазначити, що структура виконавчого апарату
місцевих органів влади характеризується значною розмаїтістю.
Повноваження органів місцевого самоврядування зазвичай
встановлюються спеціальними законами про місцеве самоврядування
й законами, що регулюють окремі галузі державного керування
(освіти, охорони здоров'я тощо).
Коло обов'язків муніципалітетів може бути розширене за
рахунок повноважень, делегованих вищестоящою владою, як,
наприклад, у Сполучених Штатах Америки, Об’єднаного королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративна республіка
Німеччина і т. ін.
До необов'язкових належать повноваження, що реалізуються на
власний розсуд муніципальною владою (житлове будівництво,
організація муніципального транспорту, будівництво муніципальних
лікарень, театрів і т. ін).
Основними методами муніципальної діяльності є регулювання,
контроль і безпосереднє управління муніципальним майном,
підприємствами й установами.
Органи місцевого самоврядування управляють муніципальною
власністю. Вони здійснюють діяльність у сфері місцевого
господарства (видача дозволів на право відкриття магазинів,
установлення правил забудови міст тощо).
В окремих випадках муніципалітети володіють промисловими
підприємствами, у тому числі на паях із приватними компаніями
(Австрія, Федеративна республіка Німеччина) [9].
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Лекційне заняття
План
1. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
2. Основні системи (моделі) місцевого самоврядування.
3. Порядок організації, структура місцевих органів.
4. Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних
країнах.
5. Форми урядового контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування.
Питання для самостійного опрацювання
1. Зміст головних теорій місцевого самоврядування. Громадівська
теорія. Державницька теорія місцевого самоврядування. Теорія
муніципального дуалізму.
2. «Природні» та «штучні» адміністративно-територіальні одиниці.
3. Функції місцевих органів у зарубіжних країнах.
4. Матеріально-фінансова база органів місцевого самоврядування.
5. Виконавчі органи місцевого самоврядування зарубіжних країн:
порядок їх формування, організація, повноваження.
Глосарій: місцеве самоврядування, англосаксонська модель
місцевого самоврядування, романо-германська модель місцевого
самоврядування, іберійська модель місцевого самоврядування,
радянський тип організації влади на місцях, мер, староста, солтис.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1.Дайте визначення поняття «місцеве самоврядування».
1.2.Назвіть обсяг повноважень мера?
1.3.Охарактеризуйте основні системи (моделі) місцевого
самоврядування.
1.4.Які існують види виборчих округів з виборів у муніципальні ради?
1.5.Назвіть моделі місцевого самоврядування?
1.6.Охарактеризуйте
континентальну
модель
місцевого
самоврядування?
1.7.Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють
проблеми місцевого самоврядування на міжнародному рівні.
1.8.Назвіть міжнародні об'єднання органів місцевого самоврядування?
1.9. Коли була ухвалена Європейська хартія про місцеве
самоврядування?
1.10. Які існують форми урядового контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування.
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2. Скласти термінологічний словник до теми.
3.Виконати завдання.
3.1. Розробити логічно-структурну схему «Місцеве самоврядування в
зарубіжних країнах».
4. Розв’язати тести:
1. Система управління місцевими органами, що здійснюється
спеціальними виборними органами, що безпосередньо представляють
населення тієї або іншої адміністративно-територіальної одиниці
даної країни, – це:
а) уряд;
б) парламент
в) глава держави;
г) політична партія;
д) місцеве або муніципальне самоврядування.
2. Система місцевого самоврядування, що не передбачає призначення
з центру чиновників на місця для контролю за діями муніципальних
органів, – це:
а) англосаксонська;
б) романо-германська (континентальна);
в) радянська;
г) іберійська;
д) всі перераховані.
3. До якої моделі належить система місцевого самоврядування, при
якій муніципальні органи можуть виконувати будь-які дії, прямо не
заборонені законом і не закріплені за яким-небудь іншим органом?
а) англосаксонська;
б) романо-германська (континентальна);
в) радянська;
г) іберійська;
д) всі перераховані.
4. При якій моделі місцевого самоврядування представницькі органи,
вибрані населенням, є органами державної влади:
а) англосаксонська;
б) романо-германська (континентальна);
в) радянська;
г) іберійська;
д) всі перераховані.
5. До якої моделі належить система місцевого самоврядування, при
якій муніципальні органи можуть виконувати тільки дії, прямо
запропоновані законом:
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а) англосаксонська;
б) романо-германська (континентальна);
в) радянська;
г) іберійська;
д) всі перераховані.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 13. Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн
Поняття зовнішньої політики обіймає завдання і цілі, які
переслідують держави стосовно інших держав; засоби і методи, які
вони використовують для задоволення своїх інтересів.
На зовнішню політику держав суттєво впливають також суб'єктивні ідеологічні чинники: революційні і консервативні політичні
доктрини. У сфері зовнішньої політики широко відомі такі, як:
а) «політика легітимізму» проголошена країнами так званого
Священого Союзу на початку XIX ст. після поразки французької
буржуазної революції, наполеонівських війн;
б) англійська політична доктрина «блискучої ізоляції (Splendid
isolation policy)»;
в) європейська доктрина рівноваги сил (balance of power). Ши
роко відомі численні американські доктрини:
- доктрина Монро 1823 p., «великої дубини політика» («Big
stick policy») на початку XX ст.;
- «доктрина відчинених дверей»;
- доктрини, проголошені американськими президентами після
Другої світової війни: доктрина Трумена, доктрина Ейзенхауера,
так звана «доктрина Буша-молодшого».
Кожна держава визначає свою зовнішню політику і в тій чи
іншій формі закріплює її основні принципи в Основному законі
(Конституції).
Серед цих принципів слід назвати наступні: а) національна
незалежність; б)
пріоритет прав людини; в)
самовизначення
народів; г)
невтручання у внутрішні справи інших держав; ґ)
рівність між державами; д) відмова від державного тероризму; є)
принцип мирного врегулювання конфліктів.
Національна незалежність - найсуттєвіша якість держави.
Обмеження свободи волі народу, ані міжнародним, ані національним
правом не передбачається.
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Незалежність означає дієздатність держави самостійно
створювати закони, проводити ту чи іншу міжнародну політику.
Ще в середині XX ст., термін «самовизначення народів» означав
вимогу визволення народів від ярма колоніалізму.
У XXI ст., коли з колоніалізмом практично покінчено на нашій
планеті, гасло самовизначення - гасло окремих народів і націй
багатонаціональних суверенних держав.
По-перше, народ будь-якої країни має самостійно приймати
рішення, підтримувати існуючий у державі суспільний лад і політичний устрій чи вимагати змін у тому чи іншому напрямі шляхом
голосування або в певних випадках за допомогою актів протесту аж
до повстання чи революції.
По-друге, територіальні зміни: об'єднання кількох незалежних
держав у єдину державу, відокремлення від держави частини її
території і створення на ній окремої самостійної держави або приєднання до території іншої незалежної держави. Таке об'єднання,
приєднання чи розділення здійснюється відповідно до висловленої
волі народу, а також за умови додержання норм і принципів
міжнародного права.
Згідно з даним принципом народи мають право вільно визначати свій політичний статус, економічний, соціальний і культурний
розвиток. Держави зобов'язані забезпечити існування і самобутність
національних меншин.
Засоби самовизначення - створення незалежної суверенної
держави, приєднання, об'єднання. Разом із цим, слід пам'ятати:
принцип самовизначення не повинен підривати принципу територіальної цілісності існуючих суверенних держав.
Принцип невтручання закріпився в міжнародному праві з часів
Французької революції 1789-1795 років. Так, Декларація Французьких
Національних зборів, яку було прийнято 22 квітня 1792 р. за
доповіддю Кондорсе, проголосила: «...Кожній нації належить
виключна влада давати собі закони і невідчужуване право змінювати
їх згідно зі своїм бажанням». Французький народ, вільний у
встановленні форми своєї Конституції, не міг, здійснюючи це право,
порушити ані безпеки, ані честі закордонних країн.
Згідно з цим принципом всі держави володіють рівними
правами і несуть рівні обов'язки, всі норми права застосовуються до
них однаково і мають рівну юридичну силу. Всі держави зобов'язані
поважати правосуб'єктність інших, їх права притаманні суверенітету і
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виконують свої зобов'язання, встановлені міжнародним правом.
Неприпустима ніяка економічна чи політична дискримінація держав.
Держави незалежно обирають і розвивають свою політичну,
економічну, соціальну і культурну систему, свої форми організації
зв'язків з іншими державами і міжнародними організаціями. Суверена
влада однієї держави, обмежена аналогічною владою інших держав.
У деяких випадках сучасне міжнародне право допускає
нерівність у правах і обов'язках. Наприклад, у тому, що стосується порядку прийняття рішень у Раді Безпеки ООН, право вето надається
тільки п'яти членам Ради: Сполученим Штатам, Росії, Франції, Китаю,
Англії. Десять непостійних членів Ради Безпеки такого права не
мають. Деякі міжнародні організації застосовують принципи не
рівного, а так званого зваженого голосування. На чашітерезів у такому
разі кладуться військова могутність і економічний рівень держави.
Принцип мирного врегулювання міжнародних суперечок не слід
розуміти лише як оборотну сторону або просте продовження
принципу незастосування сили або погрози силою. Буква і дух (esprit)
сучасного міжнародного права потребують не простої відмови від
застосування воєнної сили або погрози силою, а створення стабільної
розвинутої системи мирного врегулювання суперечок.
Міждержавні суперечки - неминучі супутники динамічних
міжнародних відносин сучасності. Сучасне право забороняє не спори,
а застосування сили чи погрозу як засіб вирішення міжнародних
суперечок. Держави - сторони спору повинні обирати один із мирних
засобів - переговори, арбітраж, посередництво. Для того щоб «жити
разом у мирі один з одним як добрі сусіди», держави-члени ООН
зобов'язалися «проводити мирними засобами, у згоді з принципами
справедливості й міжнародного права, узгодження і розв'язання
міжнародних спорів або ситуацій, що можуть привести до порушень
миру» (п. 1 ст. 1 Статуту ООН).
Питання для самостійного опрацювання
1. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.
Національна
незалежність.
Пріоритет
прав
людини.
Самовизначення народів. Невтручання у внутрішні справи інших
держав. Рівність між державами. Відмова від державного
тероризму. Принцип мирного врегулювання конфліктів.
2. Революційні і консервативні політичні доктрини.
3. Державні інтереси зарубіжних країн.
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Глосарій: зовнішня політика зарубіжних країн, національна
незалежність, пріоритет прав людини, самовизначення народів,
невтручання у внутрішні справи інших держав, рівність між
державами, відмова від державного тероризму, принцип мирного
врегулювання конфліктів.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «зовнішня політика зарубіжних країн».
1.2. В чому полягає доктрина «великої дубини політика»?
1.3. Яка була головна мета «доктрини Брєжнєва»?
1.4. Перелічіть принципи зовнішньої політики.
1.5. Поясніть поняття «пріоритет прав людини»?
1.6. У чому полягає принцип невтручання у внутрішні справи держав і
народів?
1.7. Які країни застосовували державний тероризм?
1.8. Що таке «самовизначення народів»?
1.9. Коли і де була проголошена «доктрина Монро»?
1.10. Які країни мають право вето у НАТО?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розв’язати тести:
1. Коли було підписано Північноатлантичний договір?
а) 4 квітня 1939 р.;
б) 4 квітня 1947 р.;
в) 4 квітня 1949 р.;
г) 4 квітня 2000 р.;
2.26 червня 1945 року в Сан-Франциско був підписаний:
а) Статут НАТО;
б) Статут ГУААМ;
в) Статут ООН;
г) Статут ЄС.
3.Маастри́хтським договором було засновано:
а) НАТО;
б) ГУААМ;
в) ООН;
г) ЄС.
4. Політична доктрина, в якій було визначено довготривалі цілі
зовнішньої політики США:
а) доктрина Монро;
б) доктрина Трумена;
в) доктрина Даллеса;
г) доктрина Буша.
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5.Одним з найважливішихзасобів ведення зовнішньої політики є:
а) дипломатія;
б) медіація;
в) октроювання;
г) оптація.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 14. Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу
Європейський Союз (далі ЄС) – унікальна міжнародна
організація, специфіку якої прийнято виражати через характеристику
Союзу як наддержавного (наднаціонального) об'єднання. Однією з
особливих рис ЄС є праве становище його держави-члена - як щодо
інших держав-членів, так і самого Союзу. Членство у ЄС зумовлює
виникнення не лише міжнародно-правових, а й конституційноправових феноменів, невідомих пра-вопорядкам інших держав.
Засади правопорядків держав-членів ЄС не можна визначити на
основі лише національного конституційного права. Для цього
необхідно проаналізувати також право самого Європейського Союзу,
що прийнято характеризувати як право sui generis - право, суттєво
відмінне від сучасного міжнародного права.
По закінченні Другої світової війни західноєвропейські держави
створили три регіональні економічні організації: Європейське
співтовариство з вугілля та сталі (ЄСВС) за Паризькою угодою
1951 p., а також Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) і
Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) за Римськими
угодами 1957 р. У 1992 р. Маастрихтською угодою був створений
Європейський Союз. Це створило нове середовище для
міждержавного співробітництва, яке можна охарактеризувати як
інтеграційне та наднаціональне.
Засновниками Співтовариств виступили шість держав – Бельгія,
Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція, до яких згодом
приєдналися Данія, Ірландія і Сполучене Королівство (1973 р.), Греція
(1981 p.), Іспанія і Португалія (1986 р.), Австрія, Фінляндія і Швеція
(1996 p.). З 1 травня 2004 р. до ЄС приєднали 10 нових членів:
Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Чехія. У недалекому майбутньому планують стати
членами Європейського Союзу Болгарія та Румунія.
Спочатку Європейські співтовариства були організаціями з
досить вузькою і конкретною сферою діяльності (суто економічні
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питання), згодом співробітництво охопило інші сфери, зокрема
політичну, військової співпраці, боротьби зі злочинністю, що привело
до появи у 1993 р. Європейського Союзу - організації з майже
універсальною
компетенцією
і
рисами
державоподібного
міжнародного об'єднання.
Найважливіші п'ять органів отримали спеціальну назву
«інститут». Рада ЄС, що включає представників урядів усіх
державчленів на рівні міністрів є головним законодавчим органом.
Європейський Парламент, що обирається громадянами ЄС кожні п'ять
років на прямих загальних виборах, здійснює суттєвий вплив на
законодавчий процес. Європейська Комісія - своєрідний виконавчий
орган Союзу, що має право законодавчої ініціативи та контролює
виконання прийнятих рішень. Суд Європейських співтовариств
здійснює правосуддя у справах про застосування і тлумачення
установчих договорів Співтовариств і Союзу. Рахункова палата
(Палата аудиторів) здійснює контроль за виконанням бюджету ЄС.
Щодо правової природи Союзу точаться суперечки від самого
моменту його створення. Умовно всі точки зору можна звести до
трьох варіантів: Союз є особливим різновидом міжнародної
міждержавної організації; специфічним державним утворенням
(різновидом конфедерації чи навіть федерації); новим типом
політичного утворення.
На сьогодні переважає точка зору, що Європейський Союз є
міжнародною організацією sui generis. Це об'єднання міжнародноправове, позаяк створене шляхом укладання державами міжнародних
договорів, що регулюються міжнародним публічним правом. Ці
договори є «первинним» правом Співтовариств і Союзу, на основі
якого створені інституційна структура та «вторинне» право ЄС.
Держави-члени залишаються суверенними, незважаючи на факт
передачі частини своїх суверенних повноважень, що не заборонено
міжнародним правом, оскільки вона є добровільною і без порушення
норм міжнародного права.
Маастрихтський договір 1992 р. запровадив унікальний для
конституційного та міжнародного права інститут громадянства
Союзу. Як випливає із змісту ст. 2 Договору про ЄС, воно
запроваджене як засіб захисту прав та інтересів громадян державчленів. Зміст цього інституту розкривається в іншому документі Договорі про Європейське співтовариство, його частині другій (статті
17-21). Але в ній мова йде лише про політичні права, тоді як
соціально-економічні права розпорошені по всьому договору.
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Громадянином Союзу є кожна особа, що має громадянство
будь-якої держави-члена ЄС. Питання про те, кого вважати
громадянином держави-члена вирішується згідно із законодавством
відповідної держави. У ст. 17 Римського договору зазначається, що
громадянство Союзу доповнює, але не замінює національне
громадянство.
Правовою підставою набуття державою членства у Союзі є ст.
49 Договору про ЄС, згідно з якою будь-яка європейська країна може
звернутися з проханням про набуття членства. Для цього необхідно,
щоб держава поважала принципи свободи, демократії, права людини і
основні свободи, верховенство права.
Варто звернути увагу на те, що у конституціях Австрії, Греції,
Португалії, Фінляндії згадується тільки Європейський Союз, а в
конституції Бельгії - тільки Європейське Співтовариство. У конституціях Ірландії, Німеччини, Франції й Швеції йде посилання як на
Співтовариства, так і на Союз.
Членство в ЄС здійснює серйозний вплив на державне
(конституційне) право держав-членів. Більше того, право ЄС здійснює
колосальний вплив також на держави, що не мають членства у ЄС і
навіть не планують такого членства. Мова йде про адаптацію
законодавства таких держав до права ЄС, що є необхідною
передумовою належного виконання міжнародних угод (переважно з
питань економічного співробітництва). Це повною мірою стосується й
України, законотворчий процес якої орієнтується на врахування
положень права ЄС.
Лекційне заняття
План
1. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура
Європейського Союзу.
2. Поняття та структура права Європейського Союзу.
3. Правовий статус громадян Європейського Союзу.
4. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове
регулювання
членства
держав
у
Європейському Союзі.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Парламент Європейського Союзу.
2. Уряд Європейського Союзу.
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3. Суд Європейського Союзу. Судді та генеральні адвокати
Європейського Суду.
4. Лаекенська декларація від 14-15 грудня 2001 р. Європейська
Конституція від 29 жовтня 2004 р. Основні положення
Лісабонської угоди про внесення змін в Угоду про Європейський
Союз й Угоди про заснування Європейської Спільноти від
13 грудня 2007 р.
5. Вплив права Співтовариства на правові системи держав-членiв.
Питання для самостійного опрацювання
1. Конституційно-правова характеристика застосування актів Суду ЄС
з прав людини на території держав Європи.
Глосарій: Маастрихтський договір, Європейська комісія, Рада ЄС,
Суд ЄС, Європейський центральний банк, Європейський
інвестиційний
банк,
Європол,
Європейський
парламент,
Європейський
Омбудсмен,
панєвропеїзм,
європоцентризм.
євроінтеграція.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Чому право ЄС називають правом sui generis?
1.2. Які країни стали засновницями ЄС?
1.3. Чи має ЄС власну конституцію?
1.4. Назвіть основні органи ЄС.
1.5. Охарактеризуйте інститут громадянства ЄС?
1.6. Яка основна мета діяльності Європейського Омбудсмена?
1.7. Дайте характеристику понять «європеїзм» та «панєвропеїзм».
1.8. Які вимоги до кандидатів для вступу в ЄС.
1.9. Яка компетенція Єврокомісії?
1.10. Які функції виконує Європарламент?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1 Розробити логічно-структурну схему «Основні органи ЄС».
5. Розв’язати тести:
1. До органів виконавчої влади ЄС належить:
а) Європейська комісія;
б) Рада ЄС;
в) Європейський парламент;
г) Суд ЄС.
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2. До органів законодавчої влади ЄС належить:
а) Європейська комісія;
б) Рада ЄС;
в) Європейський парламент;
г) Суд ЄС.
3. У Європейському парламенті:
а) 350 членів;
б) 400 членів;
в) 450 членів;
г) 754 членів.
4. Європейський парламент засідає у:
а) Брюсселі;
б) Парижі;
в) Стразбурзі;
г) Гаазі.
5. Скільки країн входить в ЄС?
а) 6;
б) 9;
в) 20;
г) 28.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48], [66].
***
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн
Тема 15. Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки
Сполучені Штати Америки (США) займають більше третини
континенту в Північній Америці. Існуюча американська правова
система почала складатися в колоніальний період на початку ХVII
століття. Англійські поселенці, які прибували до Америки, принесли
з собою і англійське право, яке було єдиним діючим правом. У
кожній з 13 британських колоній застосовувались англійські закони
та норми загального права, але вони мали значні обмеження, які були
пов'язані з специфікою соціально-економічних та політичних умов.
Конституцію США прийнято 1787 p.; це одна з найстаріших
конституцій у світі. Вона належить до так званих жорстких
конституцій. Документ складається із власне Конституції, перших
десяти поправок (Білль про права) і другого циклу поправок.
Конституція США, як і сама держава, створювалася в часи гострої
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боротьби. Першим конституційним документом, який діяв під час
Війни за незалежність, були Статті Конфедерації. У травні 1787 р. за
рішенням Континентального конгресу було скликано Конституційний
конвент, який розпочав свою роботу у Філадельфії. У своїй діяльності
цей орган привласнив засновницькі повноваження. У результаті
конституцію країни було прийнято і підписано 39 делегатами з 50.
Конституція США має логічну і точну побудову, вирізняється
лаконізмом, не має зайвої деталізації. Вона складається з 7 статей, які,
у свою чергу, мають частини (розділи).
Аналіз змісту Конституції дає можливість виокремити принципи,
що визначають політичний устрій і систему державної влади США:
– верховенство влади народу і закону;
– гарантії прав і свобод людини;
– поділ влади, система заборон і противаг;
– федералізм;
– механізм змін і доповнень Конституції шляхом внесення
поправок.
Сполучені Штати спочатку сформувались як конфедерація 13
колишніх англійських колоній зі слабким центральним урядом.
"Вічний союз" у конфедеративному варіанті та без президентського
поста, проіснувавши лише декілька років, показав свою повну
нежиттєздатність. Зокрема, конфедерація призвела до фактичного
розвалу фінансової системи і, як наслідок, до невдоволення й
озброєних виступів соціальних низів. Конституція 1787 р. закріпила
федеральний устрій союзної держави з набагато сильнішим урядом,
системою поділу влади по горизонталі (законодавча, виконавча і
судова) і вертикалі (федерація – штати), а також з постом президента,
який наділявся всією повнотою виконавчої влади [9].
Оригінальний та добре відпрацьований текст Конституції США
не містив у собі жодної статті, присвяченої громадянським правам і
свободам. Тому ще в період її ратифікації окремі штати висували
вимогу включити до федеральної конституції декларацію
громадянських прав за зразком тих, які були у конституціях штатів.
Першому конгресові, скликаному на основі нової Конституції,
довелося зайнятися поправками до неї. У червні 1789 р. було внесено
перші 10 поправок, які до грудня 1791 р. були ратифіковані штатами і
вступили в силу. Вони одержали назву Білля про права, оскільки так
чи інакше торкалися політичних та особистих прав і свобод
громадян. Прийняття Білля про права було безперечною перемогою
американської демократії. Короткі, стислі приписи, зафіксовані в
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цьому документі, одержали детальне тлумачення в багатьох рішеннях
Верховного Суду, деталізовані в сотнях актів конгресу. І все ж
Конституція США, конституції штатів, Білль про права залишили
осторонь як автохтонне населення американського континенту, так і
вимушених іммігрантів до Сполучених Штатів (рабів-негрів).
Історично склалося так, що у Сполучених Штатах встановилася
форма правління у вигляді президентської республіки. Система
американської Конституції у тій її частині, котра стосується
взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади, не знайшла
уподібнення на європейському континенті. В Європі буржуазні
держави розвивалися в напрямі конституційної монархії, а згодом - до
парламентської республіки. Саме тоді система президентської
республіки США стала зразком для більшості держав Латинської
Америки, що виникли у XIX ст.
Президентська
влада,
тобто
величезний
військовобюрократичний апарат, очолюваний президентом, являє собою за
сучасних умов найважливішу політичну установу, за допомогою якої
монополістичний капітал США здійснює свою внутрішню і зовнішню
політику.
Конституція
США
наділила
президента
широкими
повноваженнями, чим поставила його на чолі так званої «виконавчої
гілки влади». Однак, конституційні повноваження є лише частиною
влади, яку фактично отримав президент з початку епохи імперіалізму.
За конституцією, президентом може бути природжений, а не
натуралізований громадянин США, який досяг 35-річного віку і
проживає безвиїзно у межах США не менше 14 років. Встановлено
також, що президент і віце-президент не можуть бути мешканцями
одного штату. Однак поряд із цими конституційними вимогами, які
пред'являються до кандидатів на посаду президента, на практиці
з'явилася ціла низка інших вимог. Практично кандидатом у
президенти може бути висунутий лише один з видатних політичних
діячів двох головних партій.
Президент обирається строком на чотири роки колегією виборців, тобто шляхом непрямих виборів. Кожен штат обирає стільки
виборців, скільки сенаторів і представників відсилає до конгресу.
Загальне число виборців у країні, таким чином, дорівнює загальному
числу членів обох палат конгресу, плюс три виборці від Федерального
округу Колумбія. Кожна партія у штаті висуває свій список виборців.
Партія, яка набрала більшість голосів, надсилає до виборчої колегії
усіх виборців від штату. Виборців обирають у перший вівторок після
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першого понеділка листопада місяця високосного року. Обрані
виборці збираються у столицях відповідних штатів у перший
понеділок після другої середи грудня того ж року і подають голоси за
кандидатів у президенти і віце-президенти.
Президент США поєднує у своїх руках повноваження голови
держави і голови уряду. Він безконтрольний, безвідповідальний і
практично незмінюваний. Президент керує величезним військовобюрократичним апаратом, не несе жодної відповідальності перед
Конгресом;
Уряд США, який зветься Кабінетом, очолюється президентом.
Конституція ні слова не говорить про Кабінет, але вже з президентства Вашингтона (1789-1797 pp.) Кабінет міцно увійшов у
державний звичай.
Зараз до складу Кабінету входять 12 секретарів: Державний
секретар (міністр іноземних справ), міністр фінансів, міністр оборони,
міністр юстиції (генеральний атторней), міністр транспорту, міністр
внутрішніх справ, міністр сільського господарства, міністр торгівлі,
міністр праці, міністр охорони здоров'я, освіти і соціального
забезпечення, міністр житлового і міського будівництва. Окрім того,
на запрошення президента на засіданнях Кабінету присутні
американський представник в ООН, директор адміністрації з
іноземних операцій, директор управління мобілізації, директор Бюро
Бюджету, голова комісії громадської служби, помічник президента.
У теперішній час до цього апарату входять центральні відомства:
Бюро бюджету, канцелярія Білого дому, Рада національної безпеки,
Управління мобілізації для оборони, Рада економічних консультантів
і Дорадчий комітет при президентові з питань урядової організації,
Центральне розвідувальне управління тощо.
Канцелярія Білого дому представляє собою апарат, який
обслуговує президента, його підтримує постійний зв'язок з Конгресом, з окремими членами Конгресу, з главами виконавчих департаментів і центральних відомств, з пресою та іншими органами
інформації.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика Конституції США. Конституція США в
системі джерел конституційного права США. Структура та
особливості Конституції США.
2. Основні конституційні принципи.
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3. Порядок внесення поправок
конституційного контролю.

до

конституції,

інститут

Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальна характеристика Конституції США. Порядок внесення
поправок до конституції, інститут конституційного контролю.
2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в США.
Американський Білль про права.
3. Вищі федеральні державні органи. Структура Конгресу і порядок
формування Палати представників та Сенату.
4. Президент США, його місце в конституційному механізмі..
5. Судова влада: поняття, конституційні основи її організації.
6. Місцеве самоврядування в США. Конституційно-правовий статус
штату. Вищі органи влади штату. Статус федерального округу
Колумбія, Пуерто-Рико, Гуаму, Віргінських островів, Східного
Самоа.
Питання для самостійного опрацювання
1. Основні конституційні принципи.
2. Порядок внесення поправок до конституції, інститут
конституційного контролю.
3. Правове становище членів Конгресу. Внутрішня організація палат
Конгресу. Компетенція Конгресу. Регламенти палат, правові акти
Конгресу.
4. Законодавчий процес у палатах.
Глосарій: Конституція США, Американський Білль про права,
Конгрес, Сенат, Пертагон, ЦРУ, ФБР, федеральний округ, штат.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1.Коли було прийнято Конституцію США?
1.2.Що таке «Білль про права»?
1.3.Коли було продано США Аляску?
1.4. Які вимоги до кандидатів у президенти США?
1.5. які органи США належать до вищих федеральних?
1.6. Яка компетенція Конгресу?
1.7. Які повноваження членів Сенату?
1.8.Перелічіть органи судової влади США?
1.9.Що таке «Пентагон»? Які його функції?
1.10. які вищі органи влади штату?
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2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Здійснити юридичний аналіз ситуації:
1. Містеру Дж. Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. З них
10 років він проживав на території штату Огайо, але на вибори у
верхню палату Конгресу свою кандидатуру він висунув у штаті
Масачусетс. Чи може бути містер Дж. Сміт сенатором від штату
Масачусетс ?
2. Під час сесійного засідання Сенату США було проведено
голосування, в якому взяв участь віце-президент США як головуючий.
Голосування по винесеному питанню проводилось вперше, і в
результаті нього було з’ясовано , що, окрім голосу віце-президента,
голоси сенаторів розділились порівну. Від одного сенатора поступило
заперечення щодо процедури. В чому може полягати це заперечення ?
Чи була дійсно порушена процедура голосування ?
5. Розв’язати тести:
1.Згідно з Конституцією США 1787 р. всі встановлені Конституцією
повноваження законодавчої влади належать:
а) Конгресові Сполучених Штатів;
б) Палаті Сенаторів Сполучених Штатів;
в) Верховному Суду Сполучених Штатів;
г) Президентові Сполучених Штатів.
2.Згідно з Конституцією США 1787 р. Конгрес Сполучених Штатів
складається з:
а) Сенату і палати Лордів;
б) Сенату і Палати представників;
в) Нижньої і Верхньої палат;
г) Палати сенаторів і Палати представників.
3.Вкажіть відповідь, у якій правильно зазначено, ким, згідно з
Конституцією США 1787 р., здійснюється виконавча влада:
а) Віце-Президентом Сполучених Штатів Америки;
б) Сенаторами Верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів
Америки;
в) Конгресом Сполучених Штатів Америки;
г) Президентом Сполучених Штатів Америки.
4.Вкажіть відповідь, у якій правильно вказано положення Конституції
США, що визначають порядок проведення виборів Президента
Сполучених Штатів Америки:
а) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки проводяться раз
у п’ять років;
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б) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки, Віце-Президента
Сполучених Штатів Америки, який обирається на такий самий строк,
проводяться одночасно та за однаковими процедурами;
в) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки, Віце-Президента
Сполучених Штатів Америки є прямими;
г) Вибори Президента Сполучених Штатів Америки є прямими, а для
проведення виборів Віце-Президента Сполучених Штатів Америки
обираються виборщики.
5.Згідно з Конституцією США 1787 р., cудова влада Сполучених
Штатів здійснюється:
а) Судами загальної юрисдикції;
б) Судами, які створені на момент прийняття Конституції Сполучених
Штатів Америки;
в) Лише Верховним Судом Сполучених Штатів Америки;
г) Верховним Судом і тими нижчими судами, які будуть час від часу
створюватись Конгресом.
Джерела і література: [1], [8], [15], [22], [54], [58], [64], [65].
***
Тема 16. Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії
Об’єднане королівство Великої Британії і Північної Ірландії –
держава на північному заході Європейського континенту,
розташована на архіпелазі Британські острови.
Історичні
особливості
розвитку
держави
зумовили
нестандартний характер британської Конституції. Великобританія не
знає одноразово створеного акта, який мав би значення Конституції у
формальному розумінні. Британська конституція має комбіновану,
несистематизовану форму; вона складається з двох частин – писаної і
неписаної. Такий характер мають усі галузі англійського права, тому
конституційне законодавство вдається не дуже чітким і визначеним.
Британську Конституцію часто називають неписаною, маючи на увазі
ту обставину, що вона ніколи не була «записана» в єдиному акті.
Писана і неписана її частини мають, у свою чергу, різні джерела.
Писана частина включає статутне право, тобто прийняті в рівні
роки (у тому числі в умовах парламентаризму) акти, які регулюють
питання конституційного характеру. При цьому жоден із цих законів
не є Основним законом. Крім того, до писаної частини належать
присуди (прецеденти), що мають своїм предметом питання того ж
конституційного характеру. До власне неписаної частини належать
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конституційні угоди, які ніде юридично не зафіксовані, але
регулюють, як правило, найважливіші питання державного життя. Ці
угоди, або система звичайного права, розглядаються у Великобританії
як основа конституційного права. Звичай представляють правила, що
склалися на практиці й не користуються судовим захистом.
Королівські прерогативи, наприклад, є частиною звичайного права.
Вони включають норми, які регулюють призначення міністрів,
колективну відповідальність Кабінету міністрів, розпуск парламенту,
укладення міжнародних договорів, оголошення війни тощо. На
практиці ці прерогативи належать короні (монарху) після схвалення
урядом. Суверенітет парламенту – фундаментальний принцип
британського конституційного права – також є принципом звичайного
права. Він неодноразово визнавався судами; зокрема в 1840 р. суд
підтвердив право парламенту судити своїх членів за порушення своїх
прав і привілеїв, у 1884 р. суд підтвердив повне право парламенту
розпоряджатися своїми внутрішніми справами.
Статутне право має фрагментарний характер; парламентських
актів з конституційних питань налічується близько 4 тис, і це число
постійно збільшується. Деякі акти парламенту можуть розглядатись як
суто конституційні, цілком присвячені якому-небудь питанню
конституційного регулювання. До них, зокрема, належить декілька
законів про склад, взаємовідносини і повноваження палат парламенту
(закони про парламент 1911 і 1949 pp., Акт про перів 1963 p.), закони
про правове становище особи, наприклад Хабеас корпус акт 1679 p.,
Білль про права 1689 р. (правда, ці акти тепер мають швидше
історичний характер, оскільки поступово майже повністю були
замінені пізнішими законами у галузі кримінального і кримінальнопроцесуального права), закони про виборче право (акти про народне
представництво 1949,1969,1974 pp. та ін.); закони про місцеве
управління (акти про місцеве управління 1972 11985 pp.).
Конституційні норми містяться і в законах, у яких регулювання
подібних норм є частиною акта нарівні з іншими питаннями.
Наприклад, в Акті про міністрів корони 1975 р. нарівні з питаннями
конституційного характеру є багато положень адміністративного
права. Конституційні норми можуть міститися і в актах делегованого
законодавства.
Найважливіша частина будь-якої писаної конституції – хартія,
білль або окремий розділ, присвячений основним правам людини. У
британській Конституції такого загального розділу або акта немає;
декілька законодавчих текстів містять лише окремі права й свободи,
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регулюючи головним чином питання, пов'язані з довільним арештом, з
правами сторін у судочинстві. Політичні права встановлюються
декількома актами парламенту (про народне представництво 1983 р.
та ін.), багато прав і свобод визначається судовими прецедентами.
Будучи конституційною монархією, Великобританія формально
управляється монархом, який юридично наділений широкими
повноваженнями. Спадковий король або королева – глава держави, і в
цій ролі вони персоніфікують державу. Теоретично монарх є главою
виконавчої, складовою законодавчої і главою судової влади,
командувачем збройних сил і світським главою англіканської церкви.
На практиці в результаті тривалої еволюції під впливом політичної
боротьби величезну владу монарха було сильно обмежено, і нині свої
прерогативи монарх має лише номінально; фактично повноваження
монарха здійснюються урядом, а випадки, коли монархи втручалися в
прийняття рішень, нечисленні.
Уряд Великобританії має складну структуру; на чолі його –
прем'єр-міністр, що формально призначається монархом, а фактично
ним завжди стає лідер політичної партії, що одержала на виборах
більшість місць у палаті громад. Займаючи виняткове місце в системі
державних
органів,
прем'єр-міністр
наділений
широкою
компетенцією, що дає йому можливість впливати на всі складові
політичного життя країни. Прем'єр-міністр (є одночасно першим
лордом казначейства і міністром у справах цивільної служби) має у
своєму розпорядженні широкі повноваження у призначенні вищих
посадовців у державі: підбирає членів кабінету міністрів, які
затверджуються монархом з урахуванням наданих прем'єром
характеристик, дає рекомендації, а фактично самостійно формує
вищий склад англіканської церкви, висуває вищих судових осіб,
вищих урядовців цивільної адміністрації. На відміну від інших
західних країн, у Великобританії існує особливе поняття уряду. Воно
охоплює два органи: сам уряд, що включає всіх міністрів (у такому
складі ніколи не збирається повністю), і кабінет, до якого входить
близько 20 членів уряду, пов'язаних із процесом управління окремими
галузями народного господарства, так і таких, що не мають до цього
жодного стосунку.
Законодавча влада, згідно з британською Конституцією,
належить парламенту, що складається з монарха, палати лордів і
палати громад. Формалізм притаманний і цій гілці державної влада.
Родоначальник усіх буржуазних парламентів – британський
парламент у цілому і палата громад як найважливіша його частина –
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втратили свою колишню залежність у вирішенні державних справ;
більшість його повноважень здійснюється під керівництвом Кабінету
міністрів через механізм партійного контролю.
Верхня палата парламенту – палата Лордів – один із
найяскравіших пережитків Середньовіччя, фактично виконує функцію
гальма у питаннях законопроектів, прийнятих палатою Громад.
На початку XX ст. обидві палати парламенту мали рівні
повноваження; з того часу, однак, верхня палата неодноразово
реформувалася. Для цього видавалися закони щодо складу палати та її
повноважень (акти про парламент 1911, 1949 pp., Акт про довічне
перство 1958 р., Акт про перів 1963 р.) або вживалися інші заходи
стосовно цієї палати.
Панування двопартійної системи приводить до того, що одна з
партій – Консервативна або Лейбористська – має більшість місць у
палаті громад. Уряд, який контролює цю більшість, фактично
здійснює повноваження парламенту. Практично лише уряд володіє
законодавчою ініціативою, і жоден законопроект, який висувається
депутатами, не може бути прийнятий, якщо він не користується
урядовою підтримкою. Делеговане законодавство, що приймається в
широких масштабах, майже не схильне до парламентського контролю,
безсилля парламенту у фінансовій і бюджетній галузях, як і у сфері
контролю діяльності уряду – усе це говорить про занепад
британського парламенту, «матері парламентів», якому відомі кращі
часи.
Великобританія як унітарна держава склалася в XVІ–XVII ст. у
результаті приєднання «кельтських» територій; у правовому плані
чергове приєднання оформлювалось як «унія» (серед них Акт про
унію з Шотландією 1707 р., акти про Уельс 1536 і 1542 рр., Акт про
унію з Ірландією 1901 p.). У результаті національно-визвольної
боротьби Ірландії вдалося визволитися від колоніальної залежності.
Проте в 1921 р. Великобританія відторгнула від Ірландії шість
північних графств (Ольстер), які залишилися в її складі та
користувалися певною автономією. Загострення становища в
Північній Ірландії, викликане, головним чином, суперечностями між
католицьким і протестантським населенням, призвело до
громадянської війни. З 1972 р. Ольстер практично постійно
залишається під «прямим» управлінням британського уряду, хоча він і
намагається надати Північній Ірландії самостійного статусу (Акт про
Північну Ірландію 1973 p.) [9].
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Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і
особливості. Джерела британської конституції.
2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Права та
свободи людини і громадянина.
3. Монарх як глава держави.
4. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади.
5. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії, його структура.
2. Порядок формування Палати громад. Внутрішня організація Палати
громад, керівні органи, комітети палати.
3. Палата лордів. Лоббі. Конституційно-правовий статус члена
парламенту, посадових осіб палат парламенту. Спікер палати
лордів.
4. Виконавча влада. Уряд і кабінет. Структура кабінету, його функції.
«Тіньовий» кабінет міністрів.
5. Судова система. Палата лордів, Судовий комітет Таємної ради як
вищі суди. Особливості судової системи Північної Ірландії і
Шотландії.
Питання для самостійного опрацювання
1. Внутрішня організація Палати громад, керівні органи, комітети
палати. Партійні фракції.
2. Система парламентських організаторів.
3. Лоббі.
4. Конституційно-правовий статус члена парламенту, посадових осіб
палат парламенту.
5. Спікер палати Лордів. Права та обов’язки спікера. Вибори спікера.
6. Парламентські комітети, система виборних комітетів, постійні
комітети, комітети обох палат, об’єднані комітети, комітети з
питань приватних білів.
Глосарій: монарх, таємна рада про монархові, палата громад, палата
лордів, «тіньовий» кабінет міністрів, лоббі, королівська прерогатива.
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Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Які складові має Конституція Великобританії?
1.2. Що таке «статутне право»?
1.3. Кому належить законодавча влада у Великобританії?
1.4. Хто такий «парламенський комісар»?
1.5. Як називається нижня палата парламенту Великобританії?
1.6. Яка компетенція Палати Лордів?
1.7. Які функції Таємної Ради?
1.8. Що таке Habeas Corpus Act? Коли він був прийнятий?
1.9. Які повноваження спікера Палати Лордів?
1.10. що таке «лоббі»?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Розробити логічно-структурну схему «Структура парламенту
Великобританії».
5. Розв’язати тести:
1.Закони британського парламенту, що містять правила поведінки
загального характеру та неодноразового застосування, звернені до
невизначеного кола осіб, мають назву:
а) звичайні закони;
б) публічні закони;
в) привілейовані закони;
г) монарші закони.
2.Монарх призначає Прем’єр-міністром Великобританії:
а) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті
Громад;
б) лідера політичної партії, що отримала більшість місць в Палаті
Лордів;
в) фахівця в галузі економіки;
г) лідера політичної партії, що підтримує програму дій монарха.
3.На який строк Палата Лордів британського парламенту може
відтермінувати промульгацію фінансових законопроектів прийнятих
Палатою Громад:
а) на 1 місяць;
б) на 3 місяці;
в) на 6 місяців;
г) на 2 роки.
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4.Помітьте номер відповіді, у якій відображена особливість форми
правління держав-членів Британської Співдружності:
а) вони є абсолютними монархіями;
б) вони є дуалістичними монархіями;
в) главою держави у цих країнах є Президент, який очолює виконавчу
владу;
г) формальним главою держави у цих країнах є Британський монарх а
функції глави держави здійснює представник Британської Корони
− генерал-губернатор.
5.Головнокомандувачем збройними силами Великобританії є:
а) монарх;
б) прем’єр-міністр;
в) спікер Палати Громад;
г) лорд-канцлер.
Джерела і література: [1], [8], [15], [54], [72].
***
Тема 17. Основи державного (конституційного) права
Французької республіки
«Франція є неподільною, світською, демократичною і
соціальною Республікою». Так визначила основні принципи П'ятої
республіки Конституція Французької республіки 1958 р. Відповідно
до цього документа у Французькій республіці діє республіканська
форма правління, що має змішаний характер, оскільки їй притаманні
риси президентської республіки (глава держави обирається без участі
парламенту, уряд призначається ним же) і парламентарної республіки
(уряд несе відповідальність перед нижньою палатою парламенту).
Основний закон прийнято на референдумі 28 вересня 1958 р. [8].
Головна риса Конституції 1958 р. – концентрація політичної
влади в руках виконавчих органів. Зосередження влади в руках глави
держави й уряду – один із проявів конституційно закріпленої
авторитарної тенденції у французькому політичному режимі.
Президент займає вершину ієрархії органів державної влади. Стаття б
Конституції закріплює за ним обов'язок забезпечувати "своїм
арбітражем нормальне функціонування державних органів, а також
спадкоємність держави". У цій самій статті проголошується, що
президент є "гарантом національної незалежності, територіальної
цілісності, дотримання угод Співтовариства і договорів". Президент
має широкі прерогативи в галузі законодавства. Він наділений правом
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законодавчої ініціативи. Стосовно парламенту президент має
повноваження розпускати нижню палату.
Законодавчий орган Республіки – парламент – відіграє відносно
незначну роль у політичному житті країни. Парламент складається з
двох палат – Національних зборів і Сенату. Основна функція
парламенту – прийняття законів – сильно обмежена Конституцією.
Конституція точно визначає коло питань, з яких парламент має право
видавати закони. Вирішення питань, не включених у цей список,
віднесено до відання уряду. Права парламенту обмежено й у
фінансовій сфері. Конституція встановлює певний термін прийняття
парламентом фінансових законопроектів. Парламент має право
контролювати діяльність уряду.
Уряд Французької республіки – Рада міністрів, згідно зі ст. 20
Конституції, «визначає і провадить політику нації». До складу уряду
входять прем'єр-міністр – глава уряду, міністри, що очолюють
міністерства, і державні секретарі, що керують підрозділами окремих
міністерств. Уряд відповідальний перед Національними зборами. У
разі прийняття резолюції осуду абсолютною більшістю Національних
зборів уряд повинен подати у відставку. У Конституції спеціально
визначено повноваження прем'єр-міністра. На нього покладено
відповідальність за національну оборону, він повинен забезпечувати
виконання законів, здійснювати нормотворчу діяльність.
Конституційна рада – особливий орган, який контролює
дотримання Конституції. Усі закони до промульгації їх президентом і
регламенти палат до їх прийняття повинні надходити на розгляд
Конституційної ради, яка дає висновок про те, чи відповідають вони
Конституції. Якщо Конституційна рада вирішить, що той або інший
акт суперечить Конституції, вона має право його скасувати. Також до
повноважень Конституційної ради входить спостереження за ходом
президентських виборів, проведенням референдумів. Процес
концентрації політичної влади в руках виконавчих органів спричинив
зміну статусу парламенту. Урядовій владі надано широкі можливості
для впливу на парламент, а в деяких випадках – для дій і «через його
голову»[9].
Президент республіки обирається абсолютною більшістю
голосів. Якщо її не одержано в першому турі голосування, то в
наступну за ним другу неділю проводиться другий тур. У ньому
можуть брати участь тільки два кандидати, які – якщо буде знято
кандидатури, що перебувають у сприятливішому становищі, –
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виявляться тими, що одержали найбільшу кількість голосів у першому
турі.
Найважливішим
особистим
повноваженням
президента
Французької республіки є право розпускати Національні збори,
обмежене лише трьома умовами: по-перше, не може бути здійснено
розпуск протягом року, наступного після попереднього розпуску, подруге, розпуск не може бути проведений під час дії надзвичайного
становища і, по-третє, розпуск не може бути здійснений тимчасовим
президентом республіки, тобто головою Сенату, який посідає
вакантну посаду глави держави до обрання нового президента.
Президент може передати на референдум будь-який
законопроект, що стосується організації публічної влади, який не
суперечить Конституції і відбився б на функціонуванні державних
інститутів.
Президент практично повністю, від верху донизу, формує
виконавчу владу. Він призначає міністрів, усіх вищих урядовців.
Президент – глава збройних сил, він головує у вищих радах і
комітетах національної оборони. Надзвичайно важливим є не
врегульоване Конституцією право президента вводити в дію
стратегічні ядерні сили; це право передбачено простим декретом від
14 січня 1964 р.
У галузі міжнародних відносин президент укладає і ратифікує
міжнародні договори, за винятком тих, які потребують обов'язкової
ратифікації парламентом. Ратифікація вимагає контрасигнації членів
уряду.
У судовій галузі президент реалізує традиційне право глави
держави – право помилування. Президент представляє вершину
судової влади, будучи гарантом її незалежності.
Друга частина повноважень глави держави, яка вимагає
контрасигнації прем'єр-міністра або міністрів, також є достатньо
значною. Він головує в Раді міністрів, підписує декрети й ордонанси,
прийняті нею, бере участь у розгляді законопроектів уряду, призначає
на цивільні та військові посади, акредитує послів і надзвичайних
посланників в іноземних державах. З контрасигнацією міністрів
здійснюється право скликання парламенту на надзвичайні сесії; за
його рішенням палати утворюють Конгрес для ратифікації поправок.
На практиці президент має більший обсяг прав, ніж якщо
дотримуватись букви закону. Так, вів приймає рішення у сферах, що
належать до компетенції уряду, коли в парламенті є "одноколірна" з
президентом більшість. Президент часом відкрито втручається в
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компетенцію прем'єр-міністра. Наприклад, видання ордонансів на
основі делегації, одержаної від парламенту, порушення питання про
довіру та деякі інші не обходяться без санкції президента.
Президенту допомагає в його діяльності особистий апарат, який
становить кілька сот осіб. До його складу входять кабінет,
генеральний секретаріат, військовий штаб, декілька урядовців для
особливих доручень; усі співробітники цих служб призначаються
особисто президентом.
Парламент складається з двох палат: нижньої (Національних
зборів) і верхньої (Сенату). Пасивне виборче право для обрання до
Національних зборів надається з 23 років, до Сенату – з 35 років. На
всіх виборах існує виборча застава. За офіційною версією, внесення
застави пояснюється необхідністю покрити витрати на виборчу
кампанію хоча б частково і певною мірою перешкодити особам, що
висувають свою кандидатуру не для обрання, а з іншою метою.
Уряд Французької республіки – колегіальний орган, що
складається з прем'єр-міністра і міністрів. Відповідно до Конституції
функціонують Рада міністрів – збори міністрів під головуванням
президента республіки – і Кабінет міністрів – збори міністрів під
головуванням прем'єр-міністра. Саме Рада міністрів здійснює
повноваження, що належать за Конституцією уряду.
Особлива роль в уряді належить прем'єр-міністру. Він
координує роботу міністерств, контролює її, дає вказівки про
складання найважливіших актів. Він головує в міжміністерських
комітетах; може головувати і в Раді міністрів. Прем'єр-міністр несе
відповідальність за національну оборону. Ці повноваження повинні,
однак, розглядатися в сукупності з дуже важливими правами
президента. Повноваження прем'єр-міністра у призначенні військових
і цивільних урядовців мають залишковий і делегований характер.
Вельми важливою є діяльність прем'єр-міністра у галузі управління.
Він «забезпечує виконання законів», здійснює регламентарну владу і
видає Декрети, що не розглядаються в Раді міністрів. Ці декрети не
менш високого рівня, ніж ті, які приймаються в Раді міністрів,
видаються прем'єр-міністром з контрасигнацією відповідного
міністра.
Лекційне заняття
План
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1. Загальна характеристика конституції Французької республіки, її
характерні риси й особливості. Конституція і конституційний
розвиток Французької республіки.
2. Джерела конституційного права Французької республіки.
3. Перегляд Конституції Французької республіки.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальна характеристика конституції Французької республіки, її
характерні риси й особливості. Конституція і конституційний
розвиток Французької республіки. Джерела конституційного права
Французької республіки.
2. Президент Французьської республіки: порядок обрання та
компетенція.
3. Уряд Французької республіки: його склад і порядок формування.
Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької
республіки.
4. Парламент Французької республіки: поняття, структура, порядок
формування Національних зборів і Сенату.
5. Конституційні засади судової влади Французької республіки.
Питання для самостійного опрацювання
1. Перегляд Конституції Французької республіки. Суб’єкти ініціативи
перегляду Конституції Французької республіки.
2. Внутрішня організація палат (керівні органи, комісії палат, партійні
фракції). Законодавчий процес у палатах. Компетенція парламенту.
Принцип несумісності. Висока палата правосуддя.
3. Системи місцевих органів управління й самоуправління в регіонах,
департаментах, округах, кантонах, комунах.
Глосарій: Французька конституція, Президент Французьської
республіки, Рада Міністрів Французької республіки, Парламент
Французької республіки, Національні зборів, Сенат Французької
республіки, Державна Рада, Конституційна Ради,
Вища Рада
магістратури Французької республіки, Висока палата правосуддя, Суд
Французьської республіки, Економічна і соціальна Рада, кантон,
комуна, ордонанс.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
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1.1. Коли було прийнято діючу конституцію Франції?
1.2. Який державний орган виконує функцію законодавчої влади у
Французькій республіці?
1.3. Як називаються палати парламенту Французької республіки?
1.4. Які повноваження Ради Міністрів Французької республіки?
1.5. Яка компетенція Народних зборів Французької республіки?
1.6. Який державний орган Французької республіки слідкує за
дотриманням Конституції Французької республіки?
1.7. Назвіть найголовніші повноваження Президента Французької
республіки?
1.8. Які повноваження прем’єр-міністра Французької республіки?
1.9. З якого віку можна бути обраним до Національних Зборів
Французької республіки?
1.10. Хто входить до апарату президента Французької республіки?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Розробити логічно-структурну схему «Права, свободи та обов’язки
людини та громадянина Французької республіки» або «Конституція і
конституційний розвиток Французької республіки».
5. Розв’язати тести:
1.Конституція Французької Республіки, та які у сукупності із нею
врегульовують питання правового статусу людини і громадянина:
а) Конституція Республіки Франції 1958 року;
б) Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав
людини і громадянина Declaration des Droits de lHomme et du
Citoyen 1789 року;
в) Конституція Республіки Франції 1958 року та Декларація прав
людини і громадянина Declaration des Droits de lHomme et du
Citoyen 1789 року, а також преамбула Конституції Республіки
Франції 1946 року;
г) Конституція Республіки Франції 1946 року.
2.Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена:
а) референдумом;
б) конституційною радою;
в) установчими зборами;
г) конституційними зборами.
3.Конституція Республіки Франції 1958 року може бути змінена:
а) резолюцією уряду;
б) Конгресом спільним засіданням палат парламенту;
в) конституційною радою;
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г) конституційними зборами.
4.Сенат у Франції формується шляхом:
а) безпосередніх виборів;
б) безпосередньо-опосередкованих виборів;
в) змішаних виборів;
г) опосередкованих виборів.
5.Франція не є … республікою замість трьох крапок вставте номер
правильної відповіді:
а) демократичною;
б) соціалістичною;
в) соціальною;
г) світською.
Джерела і література: [1], [8], [13], [25], [31].
***
Тема 18. Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина
Федеративна Республіка Німеччина – держава в Західній
Європі. За формою державного устрою – федерація, що складається із
16 земель (10 з них – так звані старі землі, тобто ті, які входили до
складу Західної Німеччини; 6 земель утворено на території колишньої
НДР: Берлін, Мекленбург – Передня Померанія, Бранденбург,
Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія). Межі земель з деякими
змінами збігаються з кордонами князівств та історичних областей, що
склалися в період раннього Середньовіччя. З урахуванням цього, а
також практично мононаціонального характеру держави, федерація
будується за територіальною ознакою, без яких-небудь національних
підстав. Водночас кожна земля має власну конституцію, виборний
законодавчий орган – однопалатний ландтаг (лише в Баварії існує
двопалатний представницький орган) і уряд на чолі з прем'єрміністром.
Конституцію Федеральної Республіки Німеччини було прийнято
Парламентською радою 8 травня 1949 р. і затверджено військовими
губернаторами
США,
Франції,
Великобританії.
Терміни
«Засновницькі (установчі) збори» і «конституція» були знято з ужитку
на вимогу німецьких представників як такі, що «мають на увазі явний
сепаратизм». Встановлений Основним законом конституційний
порядок повинен був мати «тимчасовий характер». Фактично після
схвалення його всіма землями Західної Німеччини (крім Баварії, що
підтвердила, проте, свою належність до ФРН) наприкінці травня 1949
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р. він набрав чинності як постійна Конституція ФРН. 23 травня 1949 р.
вважається днем утворення держави ФРН. Інститут військових
губернаторів було перетворено на інститут «військових комісарів»
західних держав у Німеччині. 14 серпня 1949 р. відбулися перші
вибори в бундестаг, а 12 вересня 1949 р. створено бундесрат, через три
дні вибрано президента і федерального канцлера. Але і після виборів
ФРН, навіть формально, не здобула повного суверенітету, оскільки
сфери зовнішніх відносин, зовнішньої торгівлі та ін. залишалися
прерогативою верховних комісарів.
За формою державного правління ФРН – парламентська
республіка. Найвищими органами держави є федеральний президент,
бундестаг і бундесрат, Федеральний уряд і Федеральний
конституційний суд.
Договір
про
єдність
Німеччини
було
підписано
31 серпня 1990 р. у Берліні, в палаці «Унтер ден Лінден». Договір є
об'ємним і змістовним документом, який регулює всі правові аспекти
створення єдиної Німецької держави, а також дає тлумачення окремих
статей і положень у протоколі та численних додатках. Преамбула
договору формулює мотиви об'єднання, а суть договору визначається
в першій статті: «Із вступом Німецької Демократичної Республіки у
Федеральну згідно зі статтею 23 Основного закону...» [9].
Конституцію (Основний закон) Німеччини, як уже йшлося
вище, було прийнято 1949 р. У цьому документі, що починається
короткою преамбулою і розділом про основні права громадян,
детально регулюються питання взаємовідносин федерації і всіх 16
земель – суб'єктів федерації, а також визначається система органів
влади, управління і правосуддя. У сфері законодавства вирішальна
роль належить федерації, а землі вирішують питання освіти і
культури, діяльності місцевих органів влади, управління, поліції.
Згідно зі ст. 73 Основного закону федерація має виключну
компетенцію з найважливіших питань, зокрема у сфері зовнішніх
відносин, оборони, грошового обігу, громадянства, взаємодії
федерації і земель. У ст. 74 визначено конкуруючу компетенцію
федерації і земель, водночас питання, що належать до виключної
компетенції земель, в Основному законі юридично не зафіксовані.
Досвід федералізму у ФРН показує, що питання поділу
політичної влади, взаємовідносин між федерацією і землями, зняття
суперечностей між різними державними інститутами можуть
вирішуватися суто конституційно-правовими методами врегулювання.
Ефективна взаємодія федерації і земель забезпечує цілісність країни і
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стабільність у суспільстві, оберігає конституційно-демократичний лад
від рецидивів тоталітарного минулого, гарантує виборцю на
федеральному, земельному і комунальному рівнях право на активну
участь у процесі прийняття державних рішень на благо окремого
громадянина і всього суспільства [9].
Законодавча влада здійснюється парламентом, що складається з
двох палат – бундестагу і бундесрату. Бундестаг, у складі якого 496
депутатів, обирається прямими виборами строком на 4 роки. У складі
бундесрату 41 обранець, і вони є членами уряду земель. Кожна земля
має в бундесраті від 3 до б голосів залежно від чисельності населення.
Палати обирають своїх голів, які керують роботою депутатів, і
утворюють постійні комітети. Засідання палат, як правило, є
відкритими, якщо тільки депутати не ухвалять рішення про закриття
засідання. Основний закон визначає коло питань виключної
законодавчої компетенції федерального парламенту і конкуруючої
компетенції федерації та земель. Крім того, ст. 75 Основного закону
визначає питання, з яких парламент може видавати загальні
розпорядження.
Бундестаг виковує в конституційній системі федеративної
республіки три головні функції: 1) є вирішальним органом
формування уряду; 2) центром законодавчого процесу і 3) органом
представництва всього німецького народу.
Лекційне заняття
План
1. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від 23
травня 1949 р.
2. Особливості преамбули Конституції. Договір між ФРН та НДР про
відновлення єдності Німеччини від 31 серпня 1990 р.
3. Порядок внесення змін до Основного закону ФРН.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН
від 23 травня 1949 р. Особливості преамбули Конституції. Договір
між ФРН та НДР про відновлення єдності Німеччини від
31 серпня 1990 р.
2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина у ФРН.
Особливості громадянства Німеччини. Правовий статус німців.
3. Бундестаг: порядок формування, внутрішня організація (керівні
органи, комітети, партійні фракції).
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4. Федеральний президент: порядок його обрання, повноваження.
5. Федеральний уряд, його склад. Конституційно-правовий статус
Федерального канцлера.
6. Німецький федералізм. Вищі органи влади в землях: ландтаги
земель, уряди земель. Землі ФРН.
Питання для самостійного опрацювання
1. Порядок внесення змін до Основного закону ФРН.
2. Конституційні засади розподілу компетенції між Федерацією та
землями.
Глосарій: Основний закон ФРН, Бундестаг, бундесрату,
Федеральний президент, Федеральний канцлер, Федеральний
Конституційний Суд, федералізм, ландтаги земель, землі ФРН.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Скільки земель входить до складу Федеративної Республіки
Німеччина?
1.2. Коли було прийто Конституцію Федеративної Республіки
Німеччина?
1.3. Де і коли було підписано Договір про єдність Німеччини?
1.4. Як називаються палати парламенту Федеративної Республіки
Німеччина?
1.5. Які повноваження Федерального канцлера Федеративної
Республіки Німеччина?
1.6. Які функції виконує Федеральний президент Федеративної
Республіки Німеччина?
1.7. Які особливості німецького федералізму?
1.8. В чому полягає правовий статус німців?
1.9. Як розподіляютьсяповноваження між федерацією та
федеральними землями?
1.10. що таке «ландтаг»?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Вирішить наступну задачу: Клаус Шульц стверджує, що діями
підприємства «Мерседес» були порушені його права. Адміністрація
підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, що
його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим на
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підприємстві вимогам. Оцініть дії адміністрації, спираючись на
конституційне законодавство Німеччини.
2. Розробити логічно-структурну схему «Палати парламенту ФРН».
5. Розв’язати тести:
1.Скільки земель входить до складу Німеччини?
а) 8;
б) 16;
в) 19;
г) 23.
2. В якому році був прийнитий чинний Основний закон Німеччини?
а) 1939;
б) 1947;
в) 1949;
г) 1990.
3. Скільки розділів у Конституції Німеччини?
а) 14:
б) 16;
в) 17;
г) 19.
4. На який орган покладено здійснення виконавчої влади в Німеччині?
а) Кабінет Міністрів;
б) Сейм;
в) Бундестаг;
г) Бундесрат.
5. На який термін обирається Федеральний Президент Німеччини?
а) 4 роки;
б) 5 років;
в) 6 років;
г) 7 років.
Джерела і література: [1], [6], [8], [14], [31], [56].

***

Тема 19. Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія
Республіка Швейцарія – держава в Центральній Європі.
Республіка Швейцарія
з багатьох точок зору, включаючи і
конституційно-правову, представляє собою, хоч і невелику, але
оригінальну державу. Вона ніколи не мала монархічної форми
правління, не переживала періоду абсолютизму, завжди відрізнялась
децентралізованим управлінням і високим ступенем розвитку
демократії. У державі рівноправні чотири державні мови.
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Діюча Конституція була прийнята на референдумі в квітні
1999 р. і набрала сили 1 січня 2000 р. Вона є п’ятою за рахунком
(попередні були прийняті в 1791, 1802, 1848, 1874 роках). Як данину
традиції Конституція зберегла в назві держави термін «конфедерація»
– «Федеральна Конституція Швейцарської Конфедерації». Хоча
фактично Конституція 1848 р. перетворила Швейцарію із
конфедерації на федерацію[9].
До структури Конституції входять преамбула і шість розділів,
які поділяються на глави, а деякі глави – на відділи. Крім цього, в
текст Конституції включені «перехідні положення».
Правовий статус парламенту Республіки Швейцарія Федеральних зборів, їх структура і порядок формування визначені у
главі 2 розділу 5 Конституції. Відповідно до ст. 148 Федеральні збори
мають вищу владу в Конфедерації за умови дотримання прав народу і
кантонів. Федеральні збори складаються з двох палат -Національна
рада (нижня палата) і Рад кантонів (верхня палата).Федеральний
Президент обирається Федеральними Зборами з членів Федеральної
Ради строком на один рік за принципом ротації та виконує, головним
чином, представницькі функції.
Колективним главою держави, вищим виконавчим та
розпорядчим її органом є Федеральна Рада (уряд), до складу якої
входять 7 федеральних радників, яких строком на 4 роки обирає
парламент нового скликання на першому спільному засіданні обох
палат. Згідно з Конституцією, федеральні радники є рівними у правах
і приймають рішення на колегіальній основі.
Здійснення правосуддя в сфері федеральної компетенції
Конституція поклала на Федеральний суд (статті 188-191). Організація
і процедура у Федеральному суді регулюються спеціальним законом.
У конституційному порядку визначаються лише основні положення
статусу суду. Склад федерального суду - 30 судів, що обираються
Федеральними зборами терміном на шість років. При обранні
Федерального суду Федеральні збори стежать за тим, щоб у ньому
були представлені всі офіційні мови Швейцарії. Організацію своєї
адміністрації суд
установлює сам. Конституція визначає
конституційну юрисдикцію. Федеральний суд розглядає: скарги на
порушення конституційних прав і свобод особи; скарги на порушення
автономії комун й інших гарантій, наданих кантонами корпораціями
публічного права; скарги на порушення міжнародних договорів або
міжкантональних угод; суперечки у сфері публічного права між
конфедерацією і кантонами або між кантонами. Конституція (ст. 190)
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закріпила положення про те, що в сферах цивільної, кримінальної,
адміністративної юрисдикції, а також в інших галузях права
повноваження Федерального суду встановлюються законом.
У Федеральному суді діють п'ять палат, у кожній з яких від
п'яти до семи судів. Дві палати, по суті, суди публічного права, два цивільного права й одна - кримінального права. Суд діє переважно як
касаційна, але іноді і як перша інстанція. Для розгляду кримінальних
справ передбачено утворення судів присяжних.
Судова організація в кантонах неоднакова, але загальна схема
така: мировий суддя, окружний суд кантону (апеляційний суд). У
багатьох кантонах діють спеціальні суди або судді - у справах
неповнолітніх, у торгових справах, у соціальних справах тощо.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика конституційного ладу
Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р.
2. Історичний розвиток конституціоналізму Швейцарії.
3. Конституції кантонів.

Швейцарії.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Історичний
розвиток конституціоналізму Швейцарії. Конституції кантонів.
2. Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори Швейцарії.
3. Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії.
Федеральний канцлер Швейцарії.
4. Судова влада. Федеральний Верховний суд – найвищий
федеральний судовий орган.
5. Адміністративно-територіальний устрій. Статус столиці Берну та
міста Лозанна. Місцеве самоврядування.
Питання для самостійного опрацювання
1. Взаємовідносини
між
конфедерацією
напівкантонами.

та

кантонами,

Глосарій: конфедерація, місцевий омбудсмен Цюріха, Федеральні
збори Швейцарії, Федеральна Рада Швейцарії, Федеральний канцлер
Швейцарії, Федеральний Верховний суд, кантон, напівкантон.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
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1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли була прийнята діюча Конституція Швейцарії?
1.2. Які повноваження Федеральних зборів Швейцарії?
1.3. Які функції місцевого омбудсмана Цюріха?
1.4. Які взаємовідносини між конфедерацією на кантонами?
1.5. Охарактеризуйте правовий статус столиці Берну та міста Лозанна.
1.6. Які функції Федеральної Ради Швейцарії?
1.7. Які повноваження Федерального канцлера Швейцарії?
1.8. Перелічіть основні права та свободи людини та громадянина,
закріплені в Конституції Швейцарії.
1.9. Як набувається громадянство Швейцарії?
1.10. Охарактеризуйте органи місцевого самоврядування Швейцарії.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Розробити логічно-структурну схему «Історичний розвиток
конституціоналізму Швейцарії» або «Статус столиці Берну та міста
Лозанна».
5. Розв’язати тести:
1. В якому році була прийнята діюча Конституція Швейцарії?
а) 1999;
б) 2000;
в) 2010;
г) 2011.
2. На який термін обирається Президент Конфедерації Швейцарія?
а) 1 рік;
б) 4 роки;
в) 5 років;
г) 8 років.
3. Орган законодавчої влади в Швейцарії:
а) Федеральна комісія;
б) Федеральна рада;
в) Федеральні збори;
г) Рада кантонів.
4. Орган виконавчої влади в Швейцарії:
а) Федеральна комісія;
б) Федеральна рада;
в) Федеральні збори;
г) Рада кантонів.
5. Скільки представників входить до складу Сенату?
а) 20;
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б) 23;
в) 46;
г) 64.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].

***

Тема 20. Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки
Італійська республіка розташована на півдні Європи, на
Апеннінському півострові. Сучасна італійська держава бере свій
початок з XIX ст., коли відбувався процес національно-політичного
об’єднання. Ще 1848 р. у королівстві Сардині-П’ємонт була введена
перша конституція, відома в історії як Альбертинський статут. Після
об’єднання Італії 1861 р. ця конституція була поширена в усій державі
в цілому. Згідно з тим актом підсилювалася форма державного
правління у вигляді обмеженої монархії, що згодом трансформувалася
в парламентарну монархію.
Після приходу до влади фашистів (1922 р.) ця форма правління
формально збереглася, хоча сам парламент згодом був ліквідований.
Формально залишалася в силі й Конституція 1848 р., однак державний
лад був кардинально змінений низкою законів, прийнятих у 1922–1928
рр. Ці закони встановили інститут так званої корпоративної держави.
Після Другої світової війни за результатами референдуму,
проведеного у червні 1946 р., була ліквідована монархія і встановлена
республіканська форма правління.
Нова Конституція Італії була прийнята на урочистому засіданні
Установчих зборів 22 грудня 1947 р. 453 голосами, проти було подано
83 голоси. 27 грудня 1947 р. Конституція була промульгована
Тимчасовим главою держави І. Бономі, а з січня 1948 р. вона набрала
чинності.
Конституція складається з вступного розділу «Основні
принципи», двох головних частин – «Права й обов’язки громадян» і
«Устрій республіки» – і перехідних заключних постанов. Усього в
Конституції 139 статей. Перехідні та заключні постанови мають свою
особливу, римську нумерацію (усього XVIII статей).
Італійська Конституція має твердий характер, її перегляд
можливий тільки в рамках особливої процедури і за наявності в обох
палатах парламенту так званої конституційної більшості. Твердість
Конституції додатково підсилюють й особливі повноваження
Конституційного суду, що вправі за спрощеною процедурою
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контролювати
конституційність
практично
всіх
прийнятих
парламентом законів.
Своєрідно вирішується в італійській Конституції питання про
співвідношення міжнародного права і внутрішнього закону. Стаття 10
визначає, що правопорядок Італії погоджується із загальновизнаними
нормами міжнародного права.
В італійській Конституції, хоча в ній окремо не згадується про
принцип поділу влади, чітко розмежовані три основні державні
функції: законодавча влада належить парламенту й обласним радам у
межах їхньої компетенції; виконавча влада є прерогативою
Президента Республіки, міністрів і органів виконавчої влади областей,
провінцій і комун; судова влада входить до компетенції різних
судових органів, включаючи Конституційний суд. Особливе місце в
італійській Конституції посідають взаємини між державою і
католицькою церквою. Значною мірою це пояснюється не тільки
католицькими традиціями Італії, а й тим, що на її території, у Римі,
розташований Ватикан – релігійний і адміністративний центр
католицької церкви, а римський первосвященик – Папа – за традицією
є римським єпископом.
Ще 1929 р. між італійською державою і Ватиканом були
укладені особливі «Латеранські угоди» (Договір і Конкордат), що
гарантували частковий суверенітет і міжнародну правосуб’єктність
Ватикану і регламентували відносини з католицькою церквою як
традиційною релігією Італії. Конституція, підтверджуючи, що
відносини між італійською державою, Ватиканом і католицькою
церквою регулюються раніше підписаними Латеранськими угодами,
тим самим додає конституційного характеру нормам, що містяться в
цих угодах.
При цьому італійська Конституція має світський характер,
додержується принципів відділення Церкви від держави і рівності
віросповідань. До остаточного тексту Конституції не увійшла ст. 1
Альбертинського статуту, за яким «католицька апостольська римська
релігія» була єдиною державною релігією. Пізніше, 1984 р., ця
формула була також виключена з переглянутого тексту Конкордата.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальна
характеристика
Конституції
Італії
Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.
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1947

р.

2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина в Італійській
республіці.
3. Парламент Республіки та його структура. Палата депутатів і Сенат:
порядок формування, функції, повноваження.
4. Президент Республіки: порядок обрання, функції, повноваження,
відповідальність.
5. Порядок формування та склад Ради міністрів. Голова Ради
міністрів.
6. Конституційний суд Італії.
Питання для самостійного опрацювання
1. Інститут довіри до уряду.
2. Державна адміністрація Італійської республіки.
3. Поняття і зміст адміністративної децентралізації. Області, провінції
та комуни. Області як автономні утворення. Статут області.
Обласні органи влади: обласна рада, обласна джунта, голова
джунти.
Глосарій: джунта, Ватикан, анклав, Святий престол, теократична
монархія, Палата депутатів Італійської республіки, Сенат Італійської
республіки, Голова Ради міністрів Італійської республіки.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли була прийнята діюча Конституція Італії?
1.2. Дайте характеристику структурі Конституції Італії.
1.3. Дайте характеристику повноважень італійського парламенту.
1.4. Назвіть порядок формування Сенату.
1.5. Розкрийте особливості взаємин між Італією і Ватиканом.
1.6. Назвіть порядок обрання Президента Італії.
1.7. Які повноваження Голови Ради міністрів?
1.8. Яка процедура перегляду чи внесення змін до Конституції Італії?
1.9. Охарактеризуйте виборчу систему Італії.
1.10. Яка структура судової системи Італії?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Вирішить наступну задачу: : На загальних державних виборах
1989 р. кандидатом на пост президента Італії виступав Луїджі Плачідо
1950 р. народження, голова автомобільного концерну. Чи може він
129

бути обраним президентом країни? Дайте конституційно-правову
оцінку цієї ситуації.
5. Розв’язати тести:
1. Форма правління Італії:
а) Парламентська республіка;
б) Президентська республіка;
в) Абсолютна монархія;
г) Конституційна монархія.
2. На який термін обирається Президент Італії?
а) 1 рік;
б) 4 роки;
в) 5 років;
г) 7 років.
3.В якому році була прийнята діюча Конституція Італії?
а) 1929;
б) 1947;
в) 1948;
г) 2006.
4. Хто обирає президента Італії?
а) Народ;
б) Сенат;
в) Палата депутатів;
г) Парламент на спільному засіданні.
5.Скільки представників входить до складу Сенату?
а) 156;
б) 225;
в) 315;
г) 350.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48], [55].

***

Тема 21. Основи державного (конституційного) права Іспанії
Конституція Іспанії 1978 р. – одинадцята за рахунком після
Першої іспанської революції 1808 р.
Вона була розроблена Генеральними кортесами і прийнята
6 грудня 1978 р. переважною більшістю виборців на
загальнонаціональному референдумі. Конституція складається з
преамбули і 11 розділів, що містять 169 статей. За структурою і
змістом їй властиві всі традиційні елементи конституцій: преамбула,
вступні положення, розділи про права і обов'язки громадян, про
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основні принципи соціальної і економічної політики, про органи
державної влади, територіальний устрій держави, Конституційний
суд, про порядок зміни Конституції. Особливістю структури є
включення до тексту 4 додаткових, 9 перехідних, а також
скасовуючих і прикінцевих положень з власною нумерацією, які, на
відміну від основного тексту, не розділені на статті. Конституція 1978
р. сприйняла іспанські конституційні традиції і врахувала досвід
інших країн.
Преамбула закріплює цілі Конституції і шляхи їх досягнення.
Вступний розділ містить основоположні характеристики держави і
суспільства. Основоположними принципами Конституція проголосила
права людини, демократичний, соціальний і правовий характер
держави. Детальна регламентація правового статусу людини і
громадянина — традиційний елемент іспанського конституціоналізму
— отримала подальший розвиток за рахунок нових для
західноєвропейської конституційної практики явищ, пов'язаних з
використанням комп'ютерних технологій, права на сприятливе
навколишнє середовище тощо. І конституційною гарантією прав і
свобод іспанських громадян є Захисник народу (аналог омбудсмана),
що призначається Генеральними кортесами і підзвітний парламенту.
Національний
суверенітет
реалізується
через
форми
безпосереднього волевиявлення виборців та враховується при
здійсненні державних повноважень. Принцип правової держави
оснований на конституційній нормі, відповідно до якої громадяни і
державна влада підпорядковані нормам конституційного і іншого
законодавства. Цей принцип забезпечується Конституційним судом.
Основний закон Іспанії закріпив принцип верховенства Конституції і
ієрархію решти законів держави.
Окремі розділи детально регламентують конституційноправовий статус вищих органів державної влади: короля, Генеральних
кортесів, уряду, судових органів. Особлива увага в Конституції
приділяється питанням, пов'язаним з вирішенням національної
проблеми, зокрема з регулюванням статусу автономних співтовариств.
Окремий
розділ
присвячений
місцевому
самоврядуванню.
Закріплений офіційний характер 2 мов — іспанської мови і мови
співтовариств.
Відповідно до Конституції 1978 р. Іспанія є конституційною
монархією.
Глава держави – король – символ державної єдності і
постійності, «гарант правильного функціонування державних
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інститутів». Достатньо широкі повноваження короля можуть бути
здійснені ним тільки після їх контрасигнації главою уряду або
відповідальним міністром. До їх числа належать: санкціонування і
промульгація законів, скликання і розпуск Генеральних кортесів,
оголошення загальних виборів, призначення і звільнення членів уряду.
Король є верховним головнокомандуючим, здійснює право
помилування, представляє країну в міжнародних відносинах. Щодо
відносин короля з парламентом, то тут потрібно відзначити наступне.
Король не наділений навіть таким традиційним для глави держави
правом, як право вето. Стаття 91 Конституції закріплює, що протягом
15 днів після прийняття Генеральними кортесами законопроекти
затверджуються королем. Король може призначити референдум, але
тільки за пропозицією голови Конгресу депутатів, яка схвалена
нижньою палатою парламенту. Після попередньої наради з
представниками політичних партій в парламенті король пропонує
Конгресу депутатів кандидатуру глави уряду. Ця кандидатура має
бути схвалена головою Конгресу депутатів. Члени уряду
призначаються і звільняються королем за пропозицією глави уряду.
Законодавча влада належить двопалатному парламенту –
Генеральним кортесам. Нижня палата – Конгрес депутатів, до складу
якої входять від 300 до 400 депутатів, що представляють інтереси
всього населення країни, і верхня палата – Сенат, яка є палатою
територіального представництва. Палати обираються строком на 4
роки шляхом загальних, рівних, прямих виборів при таємному
голосуванні. Сесії парламенту скликаються двічі на рік і тривають 4-5
місяців. На вимогу уряду, постійної комісії парламенту або
абсолютної більшості членів палат можуть проводитися надзвичайні
сесії, які скликаються за певним порядком денним. Діяльність
депутатів здійснюється на пленарних засіданнях і через комісії.
Пленарні засідання палат є відкритими. Рішення приймаються
більшістю присутніх депутатів обох палат. До компетенції парламенту
Іспанії належить вироблення законів, прийняття бюджету, контроль за
діяльністю уряду, встановлення регентства, опікунства. Коло питань, з
яких парламент може приймати закони, не окреслено. Проте
законодавча діяльність полягає перш за все у виданні законів, що
належать, згідно з ст. 81 Конституції, до розвитку основних прав і
свобод, законів, що схвалюють статути про автономію, встановлюють
порядок загальних виборів, а також інших законів, спеціально
передбачених Конституцією. З усіх інших питань парламент може
делегувати уряду право видавати «законодавчі декрети». У
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надзвичайних і термінових випадках уряд має право видавати
декрети-закони (вони можуть стосуватися основних інститутів
держави і права, обов'язків і свобод громадян), які мають бути
розглянуті і затверджені Генеральними кортесами в 30-денний строк
(ст. 86 Конституції). Право законодавчої ініціативи належить уряду,
Конгресу, Сенату.
Уряд — Рада міністрів здійснює виконавчу владу. Уряд
складається з глави, його заступників, міністрів і інших членів.
Кандидатура глави уряду пропонується королем і схвалюється
Генеральними кортесами. Решта членів уряду призначається і
звільняється королем за пропозицією глави уряду. Глава керує
діяльністю уряду і несе за неї відповідальність. Відповідно до
Конституції уряд здійснює керівництво внутрішньою і зовнішньою
політикою, цивільною і військовою адміністрацією і обороною країни.
Уряд відповідальний перед парламентом за свою діяльність.
Парламентський контроль за діяльністю уряду виражається у формі
інтерпеляцій і питань до членів уряду, резолюції осуду, перевірки
діяльності уряду слідчими комісіями парламенту. При втраті довіри з
боку парламенту уряд повинен подати у відставку. Відставка уряду
передбачена також у разі виходу у відставку або смерті глави уряду.
Іспанія — унітарна держава. Територіально Іспанія розділена на
муніципалітети, провінції і автономні співтовариства.
Нижчою територіальною одиницею є провінція, яка об'єднує
групу муніципалітетів. Управління провінцією здійснюється
депутацією, що обирається населенням. Центральний уряд
представлений в провінції губернатором, який призначається
міністром внутрішніх справ.
Управління муніципалітетами здійснюється відповідними
радами, що обираються населенням. Муніципалітети можуть
об'єднуватися для вирішення будь-яких проблем місцевого значення.
Питання для самостійного опрацювання
1. Партійний склад та структура палат парламенту. Повноваження
Конгресу депутатів та Сенату. Парламентська процедура та
внутрішня
організація
палат
парламенту.
Організація
парламентських сесій та засідання Конгресу депутатів і Сенату.
Органічні закони.
2. Схвалення законів монархом, вступ їх у законну силу.
3. Конституційно-правовий статус члена парламенту, посадових осіб
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палат парламенту.
4. Парламентські комітети: поняття, види.
Глосарій: конституційна монархія, Конгрес
Генеральні Кортеси, Конституційний Суд,
провінційні аудієнції.

депутатів, Сенат,
Верховний Суд,

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли були прийнято Конституцію Іспанії?
1.2. Що таке «контрасигнація»?
1.3. Які повноваження короля Іспанії?
1.4. Кому належить законодавча влада в Іспанії?
1.5. Як називають палати парламенту Іспанії?
1.6. Який державний орган виконує функції уряду в Іспанії?
1.7. На які адміністративні одниці поділена Іспанія?
1.8. Які області Іспанії володіють повною автономією?
1.9. Що є найнижчою територіальною одиницею в Іспанії?
1.10. Що таке «провінційні аудієнції»?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Розробити логічно-структурну схему «Структура парламенту
Іспанії».
5. Розв’язати тести:
1. Форма правління Іспанії:
а) Парламентська республіка;
б) Президентська республіка;
в) Абсолютна монархія;
г) Конституційна монархія.
2.Як називається парламент Іспанії?
а) Генеральні Кортеси;
б) Бундестаг;
в) Державна рада;
г) Конгрес депутатів.
3.Скільки палат входить до парламенту Іспанії?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
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4.В якому році була прийнята діюча Конституція Іспанії?
а) 1929;
б) 1947;
в) 1978;
г) 2003.
5. Строк повноважень парламенту Іспанії:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 7.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].

***

Тема 22. Основи державного (конституційного) права Японії
Японія – острівна держава, розташована в західній частині
Тихого океану. Японія є унітарною державою.
Чинна Конституція Японії є другою в історії країни. Перша
конституція (прийнята в результаті буржуазної революції у 1889 р.)
зумовила високий вплив керівництва армії і флоту в політичному
житті. Режим, що склався до кінця Першої світової війни, у
вітчизняній літературі одержав назву мілітаристського. Його крах у
результаті Другої світової війни мав наслідком суттєві перетворення у
всій державно-політичній і правовій системі Японії. До
демократичних ознак Конституції 1946 р. належать положення про
«непорушність» основних прав людини, повагу особи, рівність усіх
перед законом, свободу думки, совісті, віросповідання, зборів,
об'єднань, слова, друку. Значним прогресивним моментом цієї
Конституції стало введення в Японії формальної рівності подружжя.
В Японії формою правління є парламентська монархія.
Конституція 1946 р. ввела цю форму правління замість дуалістичної
монархії. Порівняно з Конституцією 1889 р. новий Основний закон
Японії став значним кроком уперед на шляху демократизації
політичної системи країни. Повноваження імператора були не лише
різко скорочені, а й фактично зведені до суто номінального рівня:
«Імператор здійснює лише такі дії, що стосуються справ держави,
передбачені цією Конституцією, і не наділений повноваженнями,
пов'язаними зі здійсненням державної влади».
Японська Конституція, таким чином, зберігала монархічну
форму правління, перетворила імператора на суто символічну фігуру,
наділену лише церемоніальними повноваженнями, які жорстко
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обмежені самим Основним законом. Він позбавлений будь-яких
«сплячих» (прихованих) прерогатив або повноважень, що маються на
увазі.
Найвищий орган виконавчої влади в країні – уряд Японії,
Кабінет міністрів. Як зазначається в Конституції країни, «виконавча
влада здійснюється Кабінетом». Повноваження уряду є досить
широкими. Він впроваджує в життя закони, здійснює керівництво
державними справами, зовнішньою політикою. Кабінет несе
колективну відповідальність перед парламентом.
Імператорський трон в Японії передається у порядку
спадкоємства члену імператорської сім'ї. Перевага віддається
старшому сину імператора. Особи жіночої статі успадковувати трон
не можуть. Статус імператора має особливості. Імператор не
наділений повноваженнями, пов'язаними зі здійсненням державної
влади. Усі його дії, що стосуються справ держави, можуть
здійснюватися не інакше, як з поради і за умови схвалення Кабінетом
міністрів, і Кабінет несе за них відповідальність. За поданням
парламенту він призначає прем'єр-міністра, а за рекомендацією
прем'єр-міністра – членів Кабінету; за поданням Кабінету призначає
головного суддю Верховного суду.
За поради і у разі схвалення Кабінетом міністрів від імені
народу імператор здійснює такі дії, які стосуються справ держави:
промульгацію поправок до Конституції, законів, урядових указів і
договорів, скликання парламенту, розпуск палати представників і
оголошення загальних виборів до парламенту, підтвердження
призначень і відставок державних міністрів та інших посадовців, а
також повноважень і вірчих грамот послів і посланників;
підтвердження амністій, пом'якшення покарань, відновлення в правах,
прийом іноземних послів, здійснення церемоніалу.
Після прийняття Конституції 1946 р. повноваження імператора
як самостійного глави держави було фактично скасовано. Імператор
позбавлений навіть такого традиційного для глави держави права, як
право вето на призначення прем'єр-міністра, оскільки імператор лише
затверджує кандидатуру, обрану парламентом. Імператор є символом
єдності народу, у повсякденному житті виконує церемоніальні функції
зовнішньополітичного характеру. Монарх також присутній на різних
національних святах і офіційних урочистостях.
Парламент Японії, відповідно до ст. 41 Конституції країни, є
«найвищим органом державної влади і єдиним законодавчим органом
держави». Парламент складається з двох палат: палати представників і
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палати радників. Депутати обох палат обираються на основі
загального виборчого права.
Палата представників обирається на 4 роки в кількості 512 осіб.
Такий склад останній раз було обрано 18 липня 1993 р. У січні 1994 р.
було прийнято закон, згідно з яким чисельність членів нижньої палати
зменшилась до 500 осіб. Це правило мало діяти з наступних виборів.
Для обрання палати представників Японія поділяється на 129
виборчих округів. Кількість членів від округу варіюється від 3 до 5; є
один одномандатний округ. Кожен виборець голосує тільки за одного
з кандидатів у своєму окрузі. Мандати надаються кандидатам, що
одержали найбільше число голосів, причому ця кількість повинна
щонайменше становити 1/4 частину від квоти, одержувану від
розподілу дійсних голосів в окрузі на кількість місць, що належать
йому. Палата представників може бути достроково розпущена на
вимогу уряду.
Верхня палата – палата радників обирається в кількості 252
депутатів строком на 6 років, причому через кожні три роки 1/2 складу
радників переобирається. 152 радники обираються від округів на базі
префектур і в столиці за тією самою системою, яка застосовується для
виборів до нижньої палати з тією лише відмінністю, що кандидат
повинен набрати кількість голосів, що дорівнює або більша за
кількість, одержувану від розподілу дійсних голосів в окрузі на
кількість місць, що належать цьому округу. Решта 100 радників
обираються за системою пропорційного представництва за
партійними списками в загальнонаціональному виборчому окрузі.
Сьогодні в Японії, як і в інших розвинутих державах,
парламентські комісії є основним місцем підготовки і розгляду
переважної більшості законопроектів.
Так само, як і в інших буржуазних країнах, в Японії уряд
називається Кабінетом міністрів. До нього входять прем'єр-міністр, 12
міністрів, що очолюють відповідні міністерства і 8 державних
міністрів (міністрів без портфеля, що є, головним чином, радниками
прем'єр-міністра, їм можуть доручатися й інші функції). За
Конституцією не менш як 50 % міністрів повинні бути членами
парламенту. Фактично до складу Кабінету дуже рідко включаються
особи, що не є депутатами.
Уряд формується парламентом. Спочатку зі своїх членів палати
обирають прем'єр-міністра. Це обрання має передувати всім іншим
справам парламенту. У разі виникнення розбіжностей між палатами
щодо кандидатури прем'єр-міністра або якщо палата радників
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протягом 10 днів не ухвалила рішення про висунення, рішення
нижньої палати вважається рішенням парламенту. Обраний кандидат
призначається імператором на посаду прем'єр-міністра, за його
вказівкою імператор призначає інших міністрів.
Кабінет, відповідно до Конституції, здійснює виконавчу владу.
Рааом з іншими загальними функціями управління Кабінет наділений
повноваженнями щодо виконання законів і ведення державних справ,
керівництва зовнішньою політикою, укладення міжнародних
договорів, керівництва цивільною службою, складання бюджету і
внесення його на розгляд парламенту, видання урядових указів.
Кабінет здійснює свої функції на основі звичаю: процедура
засідань і прийняття рішень не регулюється писаними нормами прав а.
Обговорення питань і підготовка рішень відбуваються в умовах
секретності, рішення приймаються Кабінетом шляхом одноголосності,
а не голосуванням. Прийняття рішень консенсусом багато в чому
сприяє більш зваженому і продуманому підходу, вимагає ретельнішої
підготовки і узгодження проектів документів.
Прем'єр-міністр як глава Кабінету має право призначати і
зміщувати міністрів, має можливість підтримувати єдність у Кабінеті,
спрямовувати і контролювати його діяльність. Усі законопроекти,
бюджет та інші питання подаються через нього від імені Кабінету до
парламенту. При цьому глава японського Кабінету може суміщувати
пост прем'єр-міністра і глави якого-небудь міністерства. Залежно від
того, скільки постів одночасно займає прем'єр, він або підписує
закони й укази одноособово як відповідний міністр, або після
відповідного міністра як прем'єр-міністр, тобто контрасигнує підпис
міністра. Він також регулює вирішення розбіжностей між членами
Кабінету.
Кожне міністерство очолюють міністр і два заступники –
парламентський (є членом парламенту і йде у відставку разом із
міністром) і адміністративний. Останній є представником вищого
чиновництва і зберігає свій пост, незважаючи на часті зміни міністрів,
саме він зберігає спадкоємність політики і керівництва. Внутрішня
організація міністерств включає бюро, що складаються із секцій. При
найважливіших міністерствах створюються адміністративні, а також
консультативні комісії, які відіграють важливу роль, обмежуючи
всевладдя чиновницького апарату.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Загальна характеристика конституції Японії.
2. Вищі
державні
органи.
Імператор
Японії.
Порядок
престолонаслідування в Японії. Конституційний статус імператора
і його функції.
3. Парламент: структура та порядок формування Палати
представників і Палати радників.
4. Кабінет міністрів. Порядок формування кабінету, його структура.
Функції кабінету.
5. Верховний суд Японії, порядок його формування. Особливості
здійснення конституційного контролю в Японії.
Питання для самостійного опрацювання
1. Принцип народного суверенітету в конституції. Конституційне
положення про відмову від війни та створення регулярних
збройних сил.
2. Порядок внесення змін до Конституції Японії.
3. Принцип місцевої автономії. Органи місцевого самоврядування
префектур, міст, селищ та сільських громад.
Глосарій: принцип народного суверенітету в конституції,
Імператор Японії, престолонаслідування, принцип місцевої автономії,
префектура.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли була прийнята Конституція Японії?
1.2. Яка форма правління в Японії?
1.3. Які повноваження імператора Японії?
1.4. Який порядок престолонаслідування в Японії?
1.5. Який орган державної влади японії виконує законодавчі функції?
1.6. Який орган державної влади японії виконує виконавчі функції?
1.7. Скільки палат має парламент Японії?
1.8. В чому полягає «принцип місцевої автономії»?
1.9. Що таке «префектура»?
1.10. Які повноваження Кабінету Міністрів України?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
1. Використовуючи текст Конституції Японії (промульгованої
3.Х1.1946 р., набрала чинності 3.05.1947 р.), визначте, які закріплені
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права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Основному законі
цієї країни.
2. Імператор Японії отримав від свого гостя – короля Швеції –
автомобіль «Вольво» як подарунок. Парламент Японії наклав вето на
дії імператора.Чи має право парламент вручатись у дії імператора?
Відповідь обґрунтуйте, використовуючи конституційне законодавство
Японії.
2. Розробити логічно-структурну схему «Палати парламенту Японії».
5. Розв’язати тести:
1. Форма правління Японії:
а) парламентська республіка;
б) президентська республіка;
в) абсолютна монархія;
г) конституційна монархія.
2.В якому році набула чинності діюча Конституція Японії?
а) 1929;
б) 1947;
в) 1978;
г) 2003.
3.Як називається титул монарха в Японії?
а) король;
б) сьогун;
в) падишах;
г) імператор.
4.Як називаються адміністративно-територіальні одиниці на які
поділена Японія?
а) префектури;
б) області;
в) дистрикти;
г) кантони.
5.Хто обирає прем’єр-міністра Японії?
а) імператор;
б) сьогун;
в) народ;
г) парламент.
Джерела і література: [1], [8], [26], [69].

***

Тема 23. Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки
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Китайська Народна Республіка (далі КНР) – держава в Східній
Азії.
За формою територіального устрою КНР – унітарна держава,
побудована на принципах адміністративної автономії, її суть полягає в
наданні народам, які компактно проживають, права створювати
автономії різного масштабу – автономні райони, округи і повіти.
Серед таких народів уйгури, тибетці, чжуани, хуей, манчжури,
монголи. Як правило, це ті нації Китаю, які займають велику
територію, але їх чисельність є набагато меншою, ніж у корінної нації
– китайців (вони також називаються ханьцями).
Таким чином, у КНР 6 автономних районів – Внутрішня
Монголія, Синьцзян-Уйгурський, Нінся-Хуейський, Тибет, ГуансіЧжуанський. Автономних округів у Китаї 30, повітів – 124.
Після Другої світової війни КНР входить до «великих держав»,
КНР – член Ради Безпеки ООН. Роль Китаю на міжнародній арені
визначається не лише його величиною, населенням і сучасним
економічним потенціалом, за деякими оцінками КНР володіє третім У
світі (після Росії і США) запасом ядерної зброї.
Китай належить до країн із дуже стародавніми традиціями
державності. Правова система за тисячі років набула низки унікальних
рис, поєднавши правові традиції старовини і сучасного
соціалістичного законодавства, що грунтується на всебічному
врахуванні «китайської специфіки». Слід також враховувати, що для
Китаю характерне традиційне переважання норм моралі над нормами
права в регулюванні будь-яких правовідносин, включаючи
конституційні. Цей принцип логічно випливає з конфуціанського
вчення, яке аж до Синьхайської революції 1911 р. було ядром
державної ідеології й основою правосвідомості. Праці Конфуція в
Китайській імперії були обов'язкові для вивчення в усіх навчальних
закладах, без їх знання неможливе було службове просування
урядовців. Непрямий вплив конфуціанства можна простежувати
навіть в ідеології періоду маоїстської диктатури. Це привело до того,
що китайська юриспруденція скептично розглядає європейську
модель права, яка ґрунтується на ідеях строгості й абстрактності.
У період між Першою і Другою світовими війнами відбулася
певна вестернізація права Китаю: було розроблено і прийнято
Цивільний кодекс (1929–1931 рр.), Цивільно-процесуальний кодекс
(1932 р.), Земельний кодекс (1930 р.). Результатом цих заходів була
формальна трансформація правової системи країни, яка набула ознак,
подібних до країн романо-германської правової сім'ї. Проте це був
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лише поверховий процес, що зачепив тільки зовнішні атрибути права і
не торкнувся його суті.
У результаті перемоги комуністичної партії, очолюваної Мао
Цзедуном, у громадянській війні (1925–1949 рр.) КНР з 1 жовтня 1949
р. став народною республікою. Того ж 1949 р. було скасовано всі
раніше видані закони і декрети, ліквідовано суди. Почалася рецепція
соціалістичного права. Органічні закони 1949 p., які передбачали
відтворення знищеної тривалою війною та іноземною окупацією
правової системи, запозичувалися з радянської моделі держави і
права. У період 1952–1953 pp. було піддано критиці основні принципи
права. Такими, що не відповідають цілям соціалістичної держави,
було проголошено законність, незалежність суддів, юридичний
формалізм, принцип ненадання закону зворотної сили, давність,
принцип неможливості покарання без закону. Проте керівництво
країни не відмовлялося від радянської системи, і під час розробки
Конституції КНР 1954 р. за зразок було взято Конституцію СРСР
1936 р. («Велика Сталінська Конституція»).
На межі 50–60-х pp. розпадається радянсько-китайський
політичний альянс. Обидві країни почали претендувати на неподільну
гегемонію у світовому робітничому і комуністичному русі та
соціалістичному таборі. КНР пред'являє до сусідів, перш за все до
СРСР, територіальні претензії. З погляду лідера КНР і КПК – Мао
Цзедуна – вирішенням проблем Китаю могла б бути ядерна війна між
Радянським Союзом і США.
Результатом цього конфлікту для правової системи Китаю стало
оголошення радянського зразка державності ревізіоністським.
Основними принципами конституціоналізму з того часу стають
робітниче самоврядування, відмова від оплати за працю, спроби
скасувати товарно-грошові відносини. "Культурна революція", що
розгорнулася в Китаї під керівництвом Мао Цзедуна в 1964–1973 pp.,
супроводжувалася воєнними діями, масовими репресіями і погромами
хунвейбінів. У ці роки було проголошено швидкий перехід до
комунізму. На практиці це означало дезорганізацію системи
правопорядку, оскільки перестало застосовуватися законодавство.
Після смерті Мао Цзедуна в 1978 р. у КНР починається період
глибоких реформ у сфері економіки і політики. При цьому формальної
відмови від принципів соціалізму не відбулося, в країні зберігається
влада комуністичної партії, керівництво якої стало ініціатором
перетворень. У минуле пішли ідея про загострення класової боротьби,
прагнення одержавлення економіки. Навпаки, господарське життя
142

почало будуватися на основі широкого залучення приватного
капіталу, іноземних інвестицій, створення вільних економічних зон. У
сільському господарстві селяни одержали право розпоряджатися
власною продукцією, їм стали більше платити за поставки державі. Це
дало мінімальне забезпечення мільярдної країни продовольством (у
роки «культурної революції» в КНР панував голод), бурхливе
промислове зростання, залучення до сучасних технологій. При цьому
реформування економіки практично не стосувалося політичної сфери.
Тут перетворення відбуваються поволі, поступово, обережно. У праві
це привело до формування системи законодавства, що поєднує як
марксистські принципи радянського права, так і деякі засади
європейського права (як правило, континентального). Характерною
для соціалістичного права є відсутність системи чіткої ієрархії
нормативно-правових документів, що призводить до великої ролі
власної думки адміністративних працівників.
Нині у країні діє Конституція 1982 р. Нею КНР визнається
соціалістичною державою «демократичної диктатури народу», яка
управляється робітничим класом і ґрунтується на союзі робітників і
селян. Домінуюча і керівна сила політичної системи – Комуністична
партія Китаю (КПК). Для політичної системи КНР характерне тісне
переплетення партійних і державних функцій, немає чіткого
розмежування КПК і держави. Хоча в країні в процесі реформ і було
поставлено завдання розділити партійні і державні функції, на
практиці це дотепер не здійснено. Крім КПК у Китаї формально
можуть існувати й інші партії, якщо вони є «демократичними». На
сьогодні таких партій у КНР вісім. Реально вони не можуть впливати
на суспільне життя і прийняття державних рішень, оскільки є
нечисленними. Режим допускає їх існування з міркувань маскування
однопартійного характеру політичної системи. Адже дотепер КНР не
може домогтися зняття клейма тоталітарної держави.
Найвищий орган державної влади Всекитайські збори народних
представників (далі ВЗНП), його постійно діючий орган – Постійний
комітет (далі ПК) ВЗНП. Депутати обираються від провінцій,
автономних районів, міст центрального підпорядкування і збройних
сил шляхом багатоступеневих виборів на конкурсній основі строком
на 5 років. ВЗНП обирає главу держави – Голову КНР і його
заступника, голову ПК і його склад, затверджує прем'єра і склад
Державної ради КНР. Останній з названих орган представляє
центральний уряд, який має статус народного і є найвищим
виконавчим органом державної влади. Крім того, ВЗНП обирає голову
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Центральної військової ради і його склад. Термін повноважень ПК
такий самий, як і у ВЗНП – 5 років.
У період між сесіями ВЗНП його постійний комітет вносить
зміни і доповнення до заковів, раніше прийнятих ВЗНП. Законодавча
діяльність у такі періоди поширюється на плани економічного і
соціального розвитку і бюджет. Слід зазначити, що в міжсесійний
період уряд несе відповідальність перед ПК.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції КНР.
2. Адміністративно-територіальний поділ країни. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР.
3. Муніципальні утворення. Міста центрального підпорядкування.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції КНР.
Конституційно-правовий статус людини та громадянина. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина КНР.
2. Законодавча влада в КНР.
3. Виконавча влада в КНР. Конституційно-правовий статус глави КНР.
4. Правоохоронна, судова системи та інші органи влади КНР.
5. Адміністративно-територіальний поділ країни. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та види народних судів в КНР. Верховний народний суд.
2. Прокуратура КНР.
3. Центральна військова рада КНР.
4. Автономні райони в КНР.
5. Муніципальні утворення.
6. Міста центрального підпорядкування.
7. Місцеве самоврядування в КНР.
8. Місцеві збори народних представників, постійні комітети та народні
уряди.
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Глосарій: Всекитайські збори народних представників,
Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників,
Державна рада КНР, Китайська народна політична узгоджувальна
рада, Верховний народний суд, прокуратура КНР, Центральна
військова рада КНР, спеціальні адміністративні райони Гонконг,
Макао та Тайвань, автономні райони в КНР.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли була прийнята Конституція КНР?
1.2. Охарактеризуйте партійну систему КНР.
1.3. Який найвищий орган державної влади КНР?
1.4. Який найвищий орган виконавчої влади КНР?
1.5.Який найвищий орган судової влади КНР?
1.6.
Який
конституційно-правовий
статус
спеціальних
адміністративних районів КНР?
1.7. Перелічіть автономні райони в КНР.
1.8. Який найвищий орган законодавчої влади КНР?
1.9. Які повноваження має Центральна військова рада КНР?
1.10. Які повноваження має Державна рада КНР?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
2. Розробити логічно-структурну схему «Органи державної влади
КНР».
5. Розв’язати тести:
1. Чинна Конституція КНР була прийнята в:
а) 1938 р.
б) 1945 р.
в) 1982 р.
г) 1991 р.
2. За формою правління КНР - це:
а) деспотія;
б) соціалістична народна республіка;
в) федеративна республіка;
г) тоталітарна республіка.
3. За формою державного устрою КНР - це:
а) теократична монархія;
б) федеральна держава з автономними утвореннями;
в) федеративна держава;
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г) унітарна держава.
4. Одним з вищих органів державної ради в КНР є:
а) Державна Рада КНР;
б) Сенат КНР;
в) імператор;
г) Конгрес КНР.
5. Вищим органом виконавчої влади КНР є:
а) Всекитайські збори народних представників;
б) Китайська народна політико-узгоджувальна рада;
в) Прокуратура КНР;
г) Державна Рада КНР.
Джерела і література: [2], [8], [48], [70].

***

Тема 24. Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації
Росія (Російська Федерація, далі РФ) – держава в східній частині
Європи і в північній частині Азії.
За Конституцією 1993 р. РФ є республікою змішаного типу з
посиленою президентською владою. За устроєм РФ– суверенна,
цілісна, федеральна держава, що складається з рівноправних суб'єктів.
їх декілька видів: республіки, краї, області, міста федерального
значення, автономна область, автономні округи. Федеральний устрій
РФ, її склад закріплено Конституцією РФ.
Федеральний устрій РФ грунтується на принципах, закріплених
Конституцією РФ (ч. З ст. 5) серед основ конституційного ладу.
У Російській державі декілька видів суб'єктів федерації, це її
специфічна особливість адміністративно-територіального устрою.
Загальне число суб'єктів – 89: 21 республіка, 6 країв, 2 міста
федерального значення (Москва і Санкт-Петербург), автономна
область, 10 автономних округів, решта суб'єктів мають статус
областей. Конституція РФ допускає можливість прийняття до
Російської Федерації і утворення в її складі нового суб'єкта. Це
робиться в порядку, встановленому федеральним конституційним
законом.
Для конституційного статусу суб'єктів федерації характерна
наявність декількох елементів: статуту; власного законодавства;
системи органів державної влади відповідного суб'єкта федерації, яка
самостійно ним самим встановлюється відповідно до основ
конституційного ладу РФ і загальних принципів організації
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представницьких і виконавчих органів державної влади, визначених
федеральним законом; території, межі якої можуть бути змінені лише
за взаємної згоди органів влади суміжних суб'єктів РФ.
У преамбулі чинної Конституції РФ підкреслюється, що
багатонаціональний народ Російської Федерації зберігає державну
єдність, що історично склалася. Російська Федерація має всі ознаки
держави, виступає суб'єктом міжнародного права. Вона має загальну,
єдину територію, що охоплює території всіх суб'єктів, здійснює,
будучи суверенною державою, територіальне верховенство,
забезпечує свою недоторканність. У Російській Федерації єдина
правова система, в ній гарантуються єдність економічного простору,
вільне переміщення людей, товарів, послуг і фінансових коштів; вона
сама встановлює правові основи єдиного ринку. У Конституції РФ
передбачено гарантії державної цілісності РФ. Велику роль тут
відіграє президент РФ, на якого покладено обов'язок вживати заходів
для охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності і
державної цілісності.
Суб'єкти федерації користуються значною самостійністю у
здійсненні державної влади. Поза межами компетенції Російської
Федерації ці суб'єкти володіють всією повнотою державної влади.
Проте вони повинні визнавати конституційне розмежування
компетенції між ними і федерацією в цілому, верховенство
федеральних Конституції і законів і виконувати їх.
Система державних органів суб'єктів федерації встановлюється
ними самостійно, але відповідно до основ конституційного ладу РФ і
загальних принципів організації представницьких і виконавчих
органів державної влади, в узгодженні з федеральним законом. Це
спрямовано на забезпечення єдності системи органів Російської
держави в цілому. Особливо велике значення для єдності системи
державної влади має те, що федеральні органи виконавчої влади і
органи виконавчої влади суб'єктів федерації утворюють єдину
систему виконавчої влади у всій країні в межах відання Російської
Федерації і повноважень РФ щодо предметів сумісного відання
федерації та її суб'єктів. Для реалізації компетенції Російської
Федерації (а отже, єдиного державного керівництва в цих межах на
території всієї країни) федеральні органи виконавчої влади можуть
створювати свої територіальні органи і призначати відповідних
посадовців. Серйозна гарантія єдності системи державної влади, прав
федерації полягає в тому, що президент і уряд РФ забезпечують
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здійснення повноважень федеральної державної влади на всій
території країни.
Розмежування предметів відання і повноважень між органами
державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів – це ще
один принцип федерального устрою Росії.
Президентство є відносно молодим інститутом у російській
конституційно-політичній практиці. Відповідно до Конституції (ст.
80) президент є гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і
громадянина. У встановленому Конституцією порядку він вживає
заходів для охорони суверенітету РФ, її незалежності і державної
цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів
державної влади. Президент відповідно до Конституції РФ і
федеральних законів визначає основні напрями внутрішньої і
зовнішньої політики держави. Він як глава держави представляє РФ
усередині країни і в міжнародних відносинах.
Президент у Росії за конституційною моделлю не входить до
системи поділу влади, а стоїть над усіма гілками влади. Це можна
побачити, зіставивши низку норм. Відповідно до ст. 10 Конституції
державна влада в РФ здійснюється на основі поділу на законодавчу,
виконавчу і судову. Державну владу в РФ здійснюють президент РФ,
Федеральні збори, уряд РФ, суди РФ (ст. 11). Таким чином, президент
теж здійснює державну владу. Проте згідно з існуючою в російській
науці конституційного права теорією влада президента не належить до
жодної з трьох гілок влади, що традиційно виокремлюються.
Отже, тільки перед президентом стоїть завдання забезпечити
узгоджене функціонування і взаємодію всіх інших органів державної
влади – і федеральних, і суб'єктів РФ (ст. 80, 85 Конституції). Жодні
інші органи подібних можливостей стосовно до президента не мають
у своєму розпорядженні.
У свою чергу можливості самого президента, особливо щодо
парламенту, досить значні: починаючи від послань Федеральним
зборам, внесення проектів законів, які можуть бути визначені
Президентом як першочергові, права вето, пропозиції кандидатур
посадовців, що призначаються палатами, і закінчуючи правом
розпуску нижньої палати – Державної думи і призначення
позачергових парламентських виборів (ст. 84, 111, 117).
Уряд РФ цілком можна назвати урядом президента РФ, оскільки
президент його повністю формує, спрямовує його діяльність і у будьякий момент має право відправити у відставку(ст. 83,111), хоча для
призначення голови уряду президенту необхідна згода Державної
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думи (ст. 103, 111). Згідно зі ст. 117 Дума може також висловити
недовіру Уряду, у зв'язку з чим президент постає перед дилемою –
оголосити про відставку уряду або не погодитися з рішенням
Державної Думи. Якщо палата протягом трьох місяців повторно
висловить недовіру уряду, президент зобов'язаний або відправити
уряд у відставку, або розпустити Державну думу (ч. З ст. 117
Конституції РФ). При цьому слід зазначити, що ряд членів Уряду, які
займають ключові пости, працює під безпосереднім керівництвом
президента (міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ
та ін.), президент встановлює також усю систему федеральних органів
виконавчої влади.
Відповідно до ст. 87 Конституції президент є верховним
головнокомандучем Збройних сил. Виключно президенту належить
право затверджувати військову доктрину Російської Федерації,
призначати і звільняти вище командування Збройних сил Російської
Федерації (ст. 83). Проте він зобов'язаний (ч. 2 ст. 87) у разі
одноособового введення воєнного стану негайно інформувати про це
Раду Федерації і Державну думу. Йому не належить право оголошення
війни і укладення миру. Це виключна компетенція Ради Федерації (ст.
106).
Конституція надала президенту право вводити на території Росії
і в окремих її місцевостях надзвичайний стан. Проте та сама стаття
зобов'язує президента негайно повідомити про це Раду Федерації і
Державну Думу. Саме законодавчій владі належить право
санкціонувати або скасувати це рішення президента.
Згідно зі ст. 91 Конституції, президент володіє недоторканністю.
Це означає: ніхто не може застосувати стосовно президента фізичного
або психічного насильства; його не можна ні затримати, ні обшукати,
ні заарештувати, ні притягти до будь-якого виду правової
відповідальності, поки він перебуває на посаді президента; нарешті,
президента не можна скинути або усунути від виконання обов'язків.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Конституція РФ та її розвиток.
2. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина.
3. Конституційно-правовий статус Президента РФ.
4. Федеральні Збори РФ: структура, чисельність, порядок утворення.
Рада РФ: структура і компетенція. Державна Дума: структура і
компетенція.
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5.
6.

Федеральні органи виконавчої влади.
Конституційні основи судової влади в РФ. Конституційний Суд
РФ: склад, компетенція.

Питання для самостійного опрацювання
1. Порядок
взаємодії
представницького
(законодавчого)
представницького органів державної влади області.

і

Глосарій: федерація, Федеральні Збори РФ, Рада РФ, Державна Дума,
Конституційний Суд РФ.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Коли була прийнята Конституція РФ?
1.2. Який найвищий орган виконавчої влади РФ?
1.3. Який найвищий орган законодавчої влади РФ?
1.4. Який найвищий орган судової влади РФ?
1.5. Чи має РФ у своєму складі автономні утворення?
1.6. Скільки палат у своєму складі має парламент РФ? Які їх
повноваження?
1.7. Які повноваження мають суб’єкти федерації?
1.8. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус Президента РФ.
1.9. Назвіть права, свободи та обов’язки людини та громадянина за
Конституцією РФ.
1.10. Які повноваження Конституційного Суду РФ?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Розв’язати тести:
1. Конституція РФ була прийнята:
а) 12 грудня 1991 р.;
б) 12 грудня 1993 р.;
в) 24 серпня 2000 р.;
г) 26 червня 2004 р.
2. За державним устроєм РФ – це:
а) унітарна держава;
б) теократична монархія;
в) федеративна держава;
г) деспотія.
3. Президент РФ обирається строком на:
а) 4 роки;
б) 5 років;
в) 6 років;
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г) 10 років.
4. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Президента РФ:
а) п’ять разів поспіль;
б) чотири рази поспіль;
в) тричі поспіль;
г) двічі поспіль.
5. Державна Дума обирається строком на:
а) 2 роки;
б) 4 роки;
в) 5 років;
г) 6 років.
Джерела і література: [3], [8], [28], [32].
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ
ПРОЕКТИ) ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ТА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і
завершується разом із складанням поточного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчальнометодичних рекомендацій в опануванні дисципліни тим з них, хто має
низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, розгляд
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою, матеріалів
розв’язання практичних ситуацій); рекомендації студентам у
виконанні індивідуальних завдань написання ессе та надання їх роботі
творчого спрямування (обговорення матеріалів наукового реферату з
визначеної проблеми; підготовлених доповідей на студентську
наукову конференцію, для участі у засіданнях гуртка «Ін Юре», у
дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів публікацій у
наукових виданнях, розробок сценаріїв дидактичної гри); підведення
підсумків виконання письмових робіт студентів (тестів, понятійних
диктантів, модульних контрольних робіт) з подальшою корекцією
напрямків самостійної роботи.
Есе (франц. еssaі – спроба, нарис, від лат. еxagіum – зважування) –
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який
виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний
чи суто белетристичний характер.
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Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового,
творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми,
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з
ним. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових робіт,
надає можливість отримати позитивну оцінку. Студенту надається
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не
більше двох з навчальної дисципліни).
У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом
викладача повинні навчитись аналізувати окремі правові документи,
відповідні нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації,
правильно кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати
відповідні документи. Такі документи складаються з урахуванням
вимог законодавства та повинні носити самостійний характер.
У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною
науковою роботою, – за погодженням із викладачем вона може бути
зарахована замість есе, презентацій (якщо студент не потребує
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми
роботами з підприємницького права на конкурси наукових праць,
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів.
Вказівки до виконання індивідуальних завдань
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та
захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми
на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист
реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаних інформаційних джерел.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
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довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми., сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріалу у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути
набраний на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт
Tіmеs Nеw Rоman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве –
30 мм, праве – 10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану
розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути
пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 12-15
сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія керівника, в іншому випадку його
необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій.
Реферат не допускається до захисту, якщо текст реферату є
компіляцією тексту підручника; основні питання не розкрито або
викладено
фрагментарно;
текст
містить
помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
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буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту.
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із
запропонованих тем:
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн.
1. Особливості сучасного етапу розвитку конституційного права.
2. Наукова і практична цінність вивчення курсу державного (конституційного) права зарубіжних країн.
3. Особливості джерел конституційного права в державах, що
належать до англосаксонської системи права.
4. Особливості джерел конституційного права в державах, що
належать до романо-германської системи права.
5. Особливості джерел конституційного права в державах, що
належать до держав арабського світу.
6. Міжнародні договори як джерела національного державного
(конституційного) права.
7. Конституційні угоди.
8. Джерела виникнення конституційно-правових звичаїв.
9. Місце і роль конституційно-правового звичаю в системі джерел
державного (конституційного) права держав із різними правовими
системами.
10. Особливості
конституційно-правового звичаю у країнах
англосаксонської системи права.
11. Застосування правової доктрини в судовій практиці держав з
англосаксонською системою права.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн.
12. Конституції – акти імператорів в добу принципату.
13. Застосування терміну «конституція» в період Середньовіччя
(резолюції польського Сейму, церковні акти).
14. Вплив Великої французької революції на поширення конституцій
у Європі.
15. Сутність конституції у поглядах школи природничого права,
нормативістів, інституціоналістів, марксистів.
16. Органи конституційного контролю, їх повноваження.
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Тема 3. Конституційні засади суспільного ладу зарубіжних
країн.
17. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як предмета
регулювання державного (конституційного) права зарубіжних
країн.
18. Економічна система суспільства в зарубіжних країнах.
19. Соціальна система суспільства в зарубіжних країнах.
20. Духовно-культурна система суспільства в зарубіжних країнах.
21. Політична система суспільних відносин в зарубіжних країнах.
Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
22. Конституційно-правове регулювання статусу співвітчизників
(титульної нації, діаспори).
23. Конституційно-правові засади статусу репатріантів.
24. Поняття корінних народів.
25. Особливості статусу корінних народів у США, Канаді, Новій
Зеландії, скандинавських державах.
26. Спеціалізовані органи, уповноважені забезпечувати дотримання
прав і свобод людини і громадянина.
27. Міжнародні органи з захисту прав людини.
Тема 5. Держава як категорія державного (конституційного)
права зарубіжних країн.
28. Державні символи і державна мова в зарубіжних країнах.
29. Монархія як форма правління та її різновиди.
30. Необмежена (абсолютна) та обмежена (конституційна) монархії.
31. Парламентська та дуалістична монархії.
32. Системи престолоспадкування.
33. Республіка і її різновиди.
34. Президентська республіка, її ознаки.
35. Суперпрезидентська республіка.
36. Парламентська республіка, її ознаки.
37. Змішані республіки.
38. Унітарні держави: поняття, принципи організації.
39. Види унітарних держав (централізовані, відносно централізовані,
децентралізовані).
40. Інститут автономії в унітарних державах.
41. Поняття
та основні ознаки федеративної форми державного
устрою.
42. Правовий статус суб’єктів федерації.
43. Конфедерація як специфічна форма правління.
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44. Поняття

державного режиму. Співвідношення державного і
політичного режимів.
45. Демократичний та антидемократичні режими.
46. Військовий режим.
47. Фашистський режим.
48. Клерикальний режим.
49. Особливості
демократичного, тоталітарного, авторитарного
режимів.
50. Поняття демократії. Сучасні теорії демократії.
Тема 6. Конституційно-правовий статус політичних партій
та інших громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
51. Особливості політичних партій як конституційно-правового і
політичного інституту.
52. Організаційна будова політичних партій.
53. Політична програма, соціальна база, партійний електорат, статут
політичної партії.
54. Соціально-економічні
і
соціально-культурні
громадські
об’єднання: поняття, види, завдання, функції, конституційноправовий статус.
55. Спілки підприємців.
56. Профспілки.
57. Спілки споживачів.
58. Лобістські групи.
59. Групи тиску.
60. Конституційно-правове регулювання релігійних відносин і статусу
церков.
61. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації.
62. Поняття і соціальне призначення засобів масової інформації (ЗМІ).
63. Конституційно-правове регулювання ЗМІ.
Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії в
зарубіжних країнах.
64. Чергові і позачергові вибори.
65. Відповідальність за неучасть у виборах. Організація та порядок
підготовки і проведення виборів.
66. Мажоритарна виборча система, її різновиди (мажоритарна система
відносної більшості, мажоритарна система абсолютної більшості,
мажоритарна система кваліфікованої більшості).
67. Правове регулювання та особливості пропорційної виборчої
системи.
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68. Особливості

мажоритарно-пропорційної (змішаної) виборчої
системи.
69. Виборчі бюлетені, їх види.
Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах.
70. Парламент і парламентаризм.
71. Концепція національного (народного представництва).
72. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних країнах.
73. Монокамерні та бікамерні парламенти.
74. Палати парламенту, порядок їх формування.
75. Верхня і нижня палати парламенту.
76. Комітети (комісії) парламентів і палат.
77. Парламентські фракції.
78. Інші об’єднання парламентарів.
79. Лобістські групи.
80. Парламентські розслідування.
81. Депутатський імунітет.
82. Депутатський індемнітет.
Тема 9. Конституційно-правовий статус глави держави в
зарубіжних країнах.
83. Моделі інституту глави держави.
84. Одноосібний і колегіальний глава держави.
85. Право «вето» глави держави: абсолютне, відкладальне, вибіркове,
«кишенькове».
86. Системи престолоспадкування. Салічна система. Кастильська
система
престолоспадкування.
Австрійська
система.
Скандинавська, мусульманська і племінна системи.
87. Інститут регентства.
88. Представник британського монарха у державах – британських
домініонах.
89. Інститут віце-президента.
90. Інститут контрасигнатури.
91. Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.
Тема 10. Конституційно-правовий статус органів виконавчої
влади в зарубіжних країнах.
92. Місце уряду в системі вищих органів держави.
93. Види урядів залежно від їхнього партійного складу.
94. Парламентський і позапарламентський спосіб формування уряду.
95. Роль голови уряду в сучасних умовах.
96. Президія (бюро) уряду.
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97. Державний секретар.
98. Державний міністр.
99. Статус секретар.
100. Парламентські секретарі.
101. Міністри.
102. Конституційно-правовий статус міністерств.
103. Відомства і їх керівники.
104. Урядові та неурядові відомства.
105. Міжвідомчі комітети і комісії.
106. Відповідальність уряду перед парламентом.

Тема 11.Конституційно-правовий статус органів судової
влади в зарубіжних країнах.
107. Моделі судових систем.
108. Англосаксонська модель.
109. Романо-германська модель.
110. Соціалістична модель.
111. Мусульманська модель.
112. Адміністративна юстиція.
113. Трудові суди.
114. Суди з соціальних спорів.
115. Мусульманські суди.
116. Суди звичаєвого права.
117. Церковні суди.
118. Надзвичайні суди.
119. Суд присяжних.
120. Суддівська несумісність.
121. Суддівський імунітет.
122. Правовий статус прокурорів.
123. Адвокатура.
124. Судова поліція.
125. Судові виконавці.
126. Нотаріуси.
Тема 12. Місцеве управління та самоврядування в
зарубіжних країнах.
127. Поняття та сутність муніципального управління.
128. Радянський тип організації влади на місцях.
129. Сучасні проблеми й основні напрямки реформування системи
місцевої влади в зарубіжних країнах.
130. Порядок формування та повноваження представницьких органів
місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
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131. Глава муніципального утворення (мер, староста, солтис).
132. Правове регулювання відповідальності органів місцевого

самоврядування.
Тема 13. Конституційне регулювання зовнішньої політики
зарубіжних країн.
133. Поняття, функції та види зовнішньої політики зарубіжних країн.
134. Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими
органами державної влади та управління в зарубіжних країнах.
135. Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень
між федерацією та її суб’єктами в зарубіжних країнах.
136. Визнання обмежень державного суверенітету і участь у
міжнародних союзах, організаціях.
Тема 14. Особливості конституційного права держав-членів
Європейського Союзу.
137. Парламент ЄС.
138. Уряд ЄС.
139. Суд Європейського Союзу.
140. Судді та генеральні адвокати Європейського Суду.
141. Лаекенська декларація від 14-15 грудня 2001 р.
142. Європейська Конституція від 29 жовтня 2004 р.
143. Основні положення Лісабонської угоди про внесення змін в Угоду
про Європейський Союз й Угоди про заснування Європейської
Спільноти від 13 грудня 2007 р.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
Тема 15. Основи державного (конституційного) права
Сполучених Штатів Америки.
144. Конституція США в системі джерел конституційного права США.
145. Структура та особливості Конституції США.
146. Американський Білль про права.
147. Зародження та розвиток теорії розподілу влад у США.
148. Структура Конгресу і порядок формування Палати представників
та Сенату.
149. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний суд
США.
150. Статус федерального округу Колумбія, Пуерто-Рико, Гуаму,
Віргінських островів, Східного Самоа.
Тема 16. Основи державного (конституційного) права
Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
151. Таємна рада при монархові.
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152. Королівська прерогатива.
153. «Тіньовий» кабінет міністрів.
154. Особливості судової системи Північної Ірландії і Шотландії.
155. Системи місцевих органів у графствах, містах-графствах, парафіях

та інших адміністративно-територіальних одиницях.
Тема 17. Основи державного (конституційного) права
Французької республіки.
156. Особливості виконавчої влади у Французькій республіці.
157. Політико-правовий статус Державної Ради.
158. Політико-правовий статус Конституційної Ради.
159. Вища Рада магістратури.
160. Суд Французьської республіки.
161. Економічна і соціальна Рада.
162. Заморські території Французької республіки.
Тема 18. Основи державного (конституційного) права
Федеративної Республіки Німеччина.
163. Договір між ФРН та НДР про відновлення єдності Німеччини від
31серпня 1990 р.
164. Особливості громадянства Німеччини.
165. Правовий статус німців.
166. Конституційно-правовий статус Федерального канцлера.
167. Німецький федералізм.
168. Землі ФРН.
Тема 19. Основи державного (конституційного) права
Республіки Швейцарія.
169. Федеральні збори.
170. Федеральна Рада Швейцарії.
171. Федеральний канцлер.
172. Статус столиці Берну та міста Лозанна.
173. Місцевий омбудсмен Цюріха.
Тема 20. Основи державного (конституційного) права
Італійської республіки.
174. Конституційний суд Італії.
Тема 21.Основи державного (конституційного) права Іспанії.
175. Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова
природа.
176. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Іспанії.
177. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в Іспанії.
178. Особливості організації системи вищої державної влади в Іспанії.
179. Його Величність Король Іспанії
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180. Конституційно-правовий статус Корони.
181. Класифікаційна
характеристика парламенту

Іспанії: вид,
структура, порядок формування.
182. Місце та роль Генеральних Кортесів у системі органів публічної
влади Іспанії.
183. Конституційно-правовий статус уряду: порядок утворення,
компетенція, відповідальність.
184. Конструктивний вотум недовіри.
185. Правовий статус глави уряду.
186. Конституційно-правовий статус

уряду:

порядок

утворення,

компетенція, відповідальність
187. Конструктивний вотум недовіри.
188. Правовий статус глави уряду Іспанії.
189. Конституційні засади судової системи Іспанії.
190. Органи судової влади Іспанії.
191. Конституційний суд Іспанії.
192. Правовий статус автономій.
193. Політико-територіальний устрій Іспанії.
194. Організація влади в областях із спеціальним статусом.
195. Провінції та муніципії.
196. Міжтериторіальний компенсаційний фонд.
197. Місцеве самоврядування та місцева адміністрація в Іспанії.

Тема 22. Основи державного (конституційного) права Японії.
198. Імператор Японії.
199. Порядок престолонаслідування в Японії.

Тема 23.Основи державного (конституційного) права
Китайської Народної Республіки.
200. Всекитайські збори народних представників.
201. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
202. Державна рада КНР.
203. Китайська народна політична узгоджувальна рада.
204. Конституційно-правовий статус спеціальних адміністративних
районів Гонконг, Макао та Тайвань.
Тема 24. Основи державного (конституційного) права
Російської Федерації.
205. Рада РФ: структура і компетенція.
206. Державна Дума: структура і компетенція.
207. Конституційний Суд РФ: склад, компетенція.
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Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами :
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко
використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані
«живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
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підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента
з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право
зарубіжних країн» здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи.
20 б. – за відвідування всіх лекційних та семінарських занять,
0,25-0,5 б.
– вирішення питань для самостійного опрацювання,
0,5-1 б. – вирішення питань та завдань для самоперевірки і контролю
засвоєння знань,
0,25-0,5 б. – тестування (10 питань – 2 бали),
0,25-0,5 б.
– обговорення питань плану семінарського заняття,
1-20 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях,
публікація тез та статей (залежно від досягнень, зайняття призових
місць, рівня конкурсу тощо) (додаткові бали).
Середня оцінка за семінарське заняття – 2 бали. Вона може не
обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових
завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів
між усіма студентами, які прагнуть отримати максимальний бал.
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач
рівномірно розподіляє завдання між студентами.
Приклад: відповідь – 0,5 б. + завдання для самостійної опрацювання –
0,5 б.+ тестування 0,5 б.=1,5 бали
Перелік завдань для самостійного опрацювання наведено після
кожної теми семінарського заняття, а їх виконання є частиною оцінки
з навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському занятті:
0,5 б. –
вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається
послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу
студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення
доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При
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цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за
темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).
0,25 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Часто звертається до конспекту.
0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчальнометодичного забезпечення підготовки фахівців є інформаційнодидактичне забезпечення всіх елементів навчального плану. Особливу
увагу необхідно приділити методичному забезпеченню організації
самостійної роботи та виконанню індивідуальних завдань студента.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання (1-2 бали) (зокрема, під час семінарських
занять. Використання тестів для поточного контролю дозволяє
раціонально використовувати навчальний час і виключити
суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн» слід самостійно виконати всі
дидактичні завдання, передбачені її програмою та відповідним
методичним забезпеченням (підготовка словника основних понять і
термінів, тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове
виконання практичних завдань для самостійної роботи). У
додатковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію
виконує рубіжний контроль (поточна модульна робота). У ній
рівномірно представлений увесь навчальний матеріал модуля.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі права і
навчальної дисципліни.
2. Поняття джерела державного (конституційного) права зарубіжних
країн та його значення.
3. Договір як джерело державного (конституційного) права в
зарубіжних державах. Внутрішньодержавні і міжнародні
договори. Міжнародні договори як джерела національного
державного (конституційного) права.
4. Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) в зарубіжних державах. Конституційні угоди.
Джерела виникнення конституційно-правових звичаїв. Місце і
роль конституційно-правового звичаю в системі джерел
державного (конституційного) права держав із різними правовими
системами. Особливості конституційно-правового звичаю у
країнах англосаксонської системи права.
5. Судовий прецедент як джерело державного (конституційного)
права в зарубіжних державах.
6. Доктрина як джерело державного (конституційного) права.
Застосування правової доктрини в судовій практиці держав з
англосаксонською системою права.
7. Правові принципи як джерела державного (конституційного)
права.
8. Поняття, зміст та соціальні функції конституції. Історичний
розвиток терміну «конституція». Конституція і конституціоналізм,
конституційний лад та конституційний ідеал.
9. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як предмета
регулювання державного (конституційного) права зарубіжних
країн. Структура суспільного ладу.
10. Поняття конституційно-правового правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
11. Поняття та ознаки громадянства. Поняття і зміст громадянства.
Способи та умови набуття громадянства. Підстави припинення
громадянства.
12. Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства та
біженців.
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13. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод.
Еволюція інституту прав і свобод людини та громадянина.
Основоположні акти зарубіжних держав, присвячені закріпленню
прав і свобод особи.
14. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і
свобод особи у зарубіжних країнах. Міжнародно-правовий захист
прав людини. Міжнародні органи з захисту прав людини.
15. Поняття та структура форми держави. Види форм держави.
16. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.
17. Форми державного (територіально-політичного) устрою.
18. Державний режим як елемент форми держави.
19. Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних
країнах. Партійні системи. Багатопартійні системи. Двопартійні
системи. Однопартійні системи.
20. Конституційні засади та межі правового регулювання
громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
21. Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в
зарубіжних державах.
22. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн. Поняття та види
виборчих систем. Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття,
стадії.
23. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних країнах. Парламент і парламентаризм. Класифікація
парламентів
зарубіжних
країн.
Конституційно-правове
регулювання структури парламентів у зарубіжних країнах.
24. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних
країнах. Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі інституту глави держави.
25. Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Порядок
та системи престолоспадкування. Представник британського
монарха у державах – британських домініонах.
26. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних
державах.
Порядок
обрання.
Інститут
віце-президента.
Припинення повноважень президента. Інститут контрасигнатури.
Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.
27. Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація
урядів зарубіжних країн. Порядок формування і структура урядів у
зарубіжних країнах. Підстави і порядок припинення повноважень
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уряду. Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних
країнах.
28. Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади в
зарубіжних країнах. Поняття судової системи. Конституційноправові принципи організації і діяльності судових систем. Моделі
судових систем.
29. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Основні
системи (моделі) місцевого самоврядування. Сучасні проблеми й
основні напрямки реформування системи місцевої влади в
зарубіжних країнах.
30. Поняття, функції та види зовнішньої політики зарубіжних країн.
31. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура
Європейського Союзу. Поняття та структура права Європейського
Союзу. Вплив права Співтовариства на правові системи державчленiв.
32. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове регулювання членства держав у
Європейському Союзі.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
33. Загальна характеристика Конституції США. Структура та
особливості Конституції США.
34. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в США.
Американський Білль про права.
35. Вищі федеральні державні органи США. Структура Конгресу і
порядок формування Палати представників та Сенату.
36. Президент США, його місце в конституційному механізмі.
37. Судова влада: поняття, конституційні основи її організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний суд США.
38. Місцеве самоврядування в США. Адміністративно-територіальний
поділ штатів. Конституційно-правовий статус штату. Вищі органи
влади штату. Статус федерального округу Колумбія, Пуерто-Рико,
Гуаму, Віргінських островів, Східного Самоа.
39. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і
особливості. Монарх як глава держави в Об’єднаному королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії. Інститут реґентства.
Порядок престолонаслідування.
40. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади.
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41. Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії, його структура.
42. Виконавча влада Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Уряд і кабінет. Структура кабінету, його функції.
43. Судова система Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії.
44. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії.
45. Загальна характеристика конституції Французької республіки. Її
характерні риси й особливості. Конституція і конституційний
розвиток Французької республіки.
46. Вищі державні органи Французької республіки.
47. Президент Французьської республіки: порядок обрання та
компетенція.
48. Уряд Французької республіки.
49. Парламент Французької республіки. Структура парламенту.
Порядок формування Національних зборів і Сенату.
50. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької
республіки. Акти Ради Міністрів Французької республіки.
Конституційно-правовий статус Прем'єр-Міністра Французької
республіки.
51. Конституційні засади судової влади Французької республіки.
52. Місцеве управління й самоуправління Французької республіки.
Адміністративно-територіальний поділ країни. Заморські території
Французької республіки.
53. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від 23
травня 1949 р.
54. Вищі федеральні державні органи ФРН. Федеральний уряд, його
склад. Порядок формування уряду. Повноваження уряду.
Конституційно-правовий статус Федерального канцлера.
55. Конституційно-правова характеристика судової системи ФРН.
Федеральний Конституційний Суд.
56. Адміністративно-територіальний
поділ
країни.
Німецький
федералізм. Системи місцевого управління в містах, округах,
повітах та общинах.
57. Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарії.
Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Історичний
розвиток конституціоналізму Швейцарії.
58. Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори.
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59. Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії.
Федеральний канцлер.
60. Судова влада у Швейцарії. Федеральний Верховний суд –
найвищий федеральний судовий орган.
61. Адміністративно-територіальний устрій Швейцарії. Статус
столиці Берну та міста Лозанна.
62. Загальна
характеристика
Конституції
Італії
1947
р.
Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.
63. Президент Італійської республіки: порядок обрання, функції,
повноваження, відповідальність.
64. Конституційно-правовий статус уряду Італійської республіки.
65. Конституційні засади судової влади Італійської республіки.
Конституційний суд Італійської республіки.
66. Органи місцевого самоврядування Італійської республіки.
67. Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова
природа.
68. Особливості організації системи вищої державної влади в Іспанії.
Конституційно-правовий статус Корони. Його Величність Король
Іспанії. Інститут регентства.
69. Класифікаційна характеристика парламенту Іспанії: вид,
структура, порядок формування. Місце та роль Генеральних
Кортесів у системі органів публічної влади Іспанії.
70. Конституційно-правовий статус уряду Іспанії: порядок утворення,
компетенція, відповідальність. Конструктивний вотум недовіри.
Правовий статус глави уряду.
71. Конституційні засади судової системи Іспанії. Органи судової
влади. Конституційний суд Іспанії.
72. Політико-територіальний устрій Іспанії. Правовий статус
автономій. Організація влади в областях із спеціальним статусом.
Провінції та муніципії. Місцеве самоврядування та місцева
адміністрація в Іспанії.
73. Загальна характеристика конституції Японії.
74. Вищі державні органи Японії. Імператор Японії. Порядок
престолонаслідування в Японії. Конституційний статус імператора
і його функції.
75. Парламент: структура та порядок формування Палати представників і Палати радників.
76. Кабінет міністрів. Порядок формування кабінету, його структура.
Функції кабінету.
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77. Верховний суд Японії, порядок його формування. Особливості
здійснення конституційного контролю в Японії.
78. Адміністративно-територіальний поділ Японії. Принцип місцевої
автономії. Органи місцевого самоврядування префектур, міст,
селищ та сільських громад.
79. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції КНР.
80. Законодавча влада в КНР. Всекитайські збори народних
представників. Постійний комітет Всекитайських зборів народних
представників.
81. Виконавча влада в КНР. Державна рада КНР. Китайська народна
політична узгоджувальна рада.
82. Конституційно-правовий статус глави КНР.
83. Адміністративно-територіальний поділ КНР. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР. Муніципальні
утворення. Міста центрального підпорядкування.
84. Місцеве самоврядування в КНР. Місцеві збори народних
представників, постійні комітети та народні уряди.
85. Конституція РФ та її розвиток.
86. Конституційно-правовий статус Президента РФ.
87. Федеральні Збори РФ: структура, чисельність, порядок утворення.
Рада РФ: структура і компетенція. Державна Дума: структура і
компетенція.
88. Федеральні органи виконавчої влади. Уряд РФ: склад та порядок
його формування.
89. Конституційні основи судової влади в РФ. Конституційні
принципи правосуддя. Судова система. Конституційний Суд РФ:
склад, компетенція.
90. Адміністративно-територіальний
устрій
суб'єктів
РФ.
Федеральний устрій Росії. Конституційно-правовий статус
суб'єктів РФ. Види адміністративно-територіальних одиниць.
Система місцевого самоврядування.
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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Спеціальність 081б1 «Право». 1 курс

Назва змістового
Бали
Вид навчальної роботи
модулю, теми
1
2
3
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Тестування
0,5
Тема 1. Поняття,
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
предмет, система та опрацювання
джерела державного 3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права зарубіжних
4. Обговорення питань плану семінарського
країн
заняття
Разом:
2
Тема 2. Конституції 1. Тестування
0,5
зарубіжних країн
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
Тема 3. Конституцій- 1. Тестування
0,5
ні засади суспільного 2. Вирішення питань для самостійного
0,5
ладу
зарубіжних опрацювання
країн
3.Вирішення питань та завдань для
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
Тема 4. Основи
1. Тестування
0,5
конституційно2. Вирішення питань для самостійного
0,5
правового статусу
опрацювання
людини і
3.Вирішення питань та завдань для
1
громадянина в
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
Тема 5. Держава як 1. Тестування
0,5
категорія
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
1
права зарубіжних
самоперевірки і контролю засвоєння знань
країн
4. Обговорення питань плану семінарського
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Назва змістового
модулю, теми
1

заняття

Вид навчальної роботи
2

Разом:
Тема 6. Конституційно-правовий статус
політичних партій та
інших громадських
об’єднань в
зарубіжних країнах
Тема 7. Конституційні форми
безпосередньої
демократії в
зарубіжних країнах

Тема 8. Законодавча
влада в зарубіжних
країнах

Тема 9. Конституційно-правовий статус
глави держави в
зарубіжних країнах

Тема 10. Конституційно-правовий статус
органів виконавчої
влади в зарубіжних
країнах

Бали

3
2

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
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0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
2
0,5
0,25
0,25
1

Назва змістового
модулю, теми
1

Бали
Вид навчальної роботи
2
3
1. Тестування
0,5
Тема 11.
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
Конституційноопрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
правовий статус
0,5
органів судової влади самоперевірки і контролю засвоєння знань
в зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
0,5
заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 12. Місцеве
0,5
опрацювання
управління та
3.Вирішення питань та завдань для
самоврядування в
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2. Вирішення питань для самостійного
0,25
Тема 13.
опрацювання
Конституційне
3.Вирішення питань та завдань для
0,25
регулювання
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зовнішньої політики 4. Обговорення питань плану семінарського
зарубіжних країн
заняття
Разом:
1
1. Тестування
0,5
Тема 14. Особливості 2. Вирішення питань для самостійного
0,25
опрацювання
конституційного
права держав-членів 3.Вирішення питань та завдань для
0,25
самоперевірки і контролю засвоєння знань
Європейського
4. Обговорення питань плану семінарського
Союзу
1
заняття
Разом:
2
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Тестування
0,25
Тема 15. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
0,25
державного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
0,25
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Сполучених
4. Обговорення питань плану семінарського
Штатів Америки
0,25
заняття
Разом:
1
0,5
Тема 16. Основи 1. Тестування
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Назва змістового
Вид навчальної роботи
модулю, теми
1
2
2. Вирішення питань для самостійного
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права
Об’єднаного самоперевірки і контролю засвоєння знань
королівства Великої 4. Обговорення питань плану семінарського
Британії і Північної заняття
Ірландії
Разом:

Бали

3
0,5
0,5
0,5
2

1. Тестування
Тема 17. Основи 2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
державного
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права Французької самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
республіки
заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 18. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права Федеративної самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
Республіки
заняття
Німеччина
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 19. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Республіки
4. Обговорення питань плану семінарського
Швейцарія
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 20. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Італійської
4. Обговорення питань плану семінарського
республіки
заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 21. Основи
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0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,5

Назва змістового
модулю, теми
1
державного
(конституційного)
права Іспанії

Вид навчальної роботи
2
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 22. Основи
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
державного
самоперевірки і контролю засвоєння знань
(конституційного)
4. Обговорення питань плану семінарського
права Японії
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 23. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Китайської
4. Обговорення питань плану семінарського
Народної Республіки заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 24. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
державного
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Російської
4. Обговорення питань плану семінарського
Федерації
заняття
Разом:
Поточна модульна робота 1
Поточна модульна робота 2

Бали

3
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
10
10

Екзамен
Разом за семестр

40
100
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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Спеціальність 081б1 інт «Право».

Назва змістового
Бали
Вид навчальної роботи
модулю, теми
1
2
3
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Тестування
0,5
Тема 1. Поняття,
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
предмет, система та опрацювання
джерела державного 3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права зарубіжних
4. Обговорення питань плану семінарського
країн
заняття
Разом:
2
Тема 2. Конституції 1. Тестування
0,5
зарубіжних країн
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
Тема 3. Конституцій- 1. Тестування
0,5
ні засади суспільного 2. Вирішення питань для самостійного
0,5
ладу
зарубіжних опрацювання
країн
3.Вирішення питань та завдань для
0,5
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
0,5
заняття
Разом:
2
Тема 4. Основи
1. Тестування
0,5
конституційно2. Вирішення питань для самостійного
0,5
правового статусу
опрацювання
людини і
3.Вирішення питань та завдань для
1
громадянина в
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
Тема 5. Держава як 1. Тестування
0,5
категорія
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
1
права зарубіжних
самоперевірки і контролю засвоєння знань
країн
4. Обговорення питань плану семінарського
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Назва змістового
модулю, теми
1

заняття

Вид навчальної роботи
2

Разом:
Тема 6. Конституційно-правовий статус
політичних партій та
інших громадських
об’єднань в
зарубіжних країнах
Тема 7. Конституційні форми
безпосередньої
демократії в
зарубіжних країнах

Тема 8. Законодавча
влада в зарубіжних
країнах

Тема 9. Конституційно-правовий статус
глави держави в
зарубіжних країнах

Тема 10. Конституційно-правовий статус
органів виконавчої
влади в зарубіжних
країнах

Бали

3
2

1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
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0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
1
1

Назва змістового
модулю, теми
1

Бали
Вид навчальної роботи
2
3
1. Тестування
0,5
Тема 11.
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
Конституційноопрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
правовий статус
0,5
органів судової влади самоперевірки і контролю засвоєння знань
в зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
0,5
заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 12. Місцеве
0,5
опрацювання
управління та
3.Вирішення питань та завдань для
самоврядування в
1
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зарубіжних країнах 4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
2. Вирішення питань для самостійного
0,5
Тема 13.
опрацювання
Конституційне
3.Вирішення питань та завдань для
1
регулювання
самоперевірки і контролю засвоєння знань
зовнішньої політики 4. Обговорення питань плану семінарського
зарубіжних країн
заняття
Разом:
2
1. Тестування
0,5
Тема 14. Особливості 2. Вирішення питань для самостійного
0,25
опрацювання
конституційного
права держав-членів 3.Вирішення питань та завдань для
0,25
самоперевірки і контролю засвоєння знань
Європейського
4. Обговорення питань плану семінарського
Союзу
заняття
Разом:
1
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Тестування
0,25
Тема 15. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
0,25
державного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
0,25
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Сполучених
4. Обговорення питань плану семінарського
Штатів Америки
0,25
заняття
Разом:
1
0,5
Тема 16. Основи 1. Тестування
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Назва змістового
Вид навчальної роботи
модулю, теми
1
2
2. Вирішення питань для самостійного
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права
Об’єднаного самоперевірки і контролю засвоєння знань
королівства Великої 4. Обговорення питань плану семінарського
Британії і Північної заняття
Ірландії
Разом:

Бали

3
0,5
1
2

1. Тестування
Тема 17. Основи 2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
державного
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права Французької самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
республіки
заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 18. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
державного
опрацювання
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
права Федеративної самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
Республіки
заняття
Німеччина
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 19. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Республіки
4. Обговорення питань плану семінарського
Швейцарія
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 20. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Італійської
4. Обговорення питань плану семінарського
республіки
заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 21. Основи
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0,5
0,5
1
2
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,5

Назва змістового
модулю, теми
1
державного
(конституційного)
права Іспанії

Вид навчальної роботи
2
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
4. Обговорення питань плану семінарського
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 22. Основи
опрацювання
3.Вирішення питань та завдань для
державного
самоперевірки і контролю засвоєння знань
(конституційного)
4. Обговорення питань плану семінарського
права Японії
заняття
Разом:
1. Тестування
2. Вирішення питань для самостійного
Тема 23. Основи
опрацювання
державного
3.Вирішення питань та завдань для
(конституційного)
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Китайської
4. Обговорення питань плану семінарського
Народної Республіки заняття
Разом:
1. Тестування
Тема 24. Основи
2. Вирішення питань для самостійного
опрацювання
державного
(конституційного)
3.Вирішення питань та завдань для
самоперевірки і контролю засвоєння знань
права Російської
4. Обговорення питань плану семінарського
Федерації
заняття
Разом:
Поточна модульна робота 1
Поточна модульна робота 2

Бали

3
0,5
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
20
20

Присутність на всіх заняттях
Разом за семестр

20
100
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Приклад побудови поточної модульної роботи
Поточна модульна робота складається із різнорівневих завдань, серед
яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу «Державне
(конституційне) право зарубіжних країн», орієнтовані на системну
контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції,
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. Засвоєні
студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну відповідь на
питання тестового завдання, є необхідною передумовою виконання
останнього, а не самоціллю тестування.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн»
Модуль 1. Загальна частина дердавного (конституційного) права зарубіжних країн
Варіант № 1
Теоретичне питання:
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного (конституційного) права зарубіжних
країн як науки, галузі права і навчальної дисципліни.
Тестове завдання:
1.Основні різновиди мажоритарної виборчої системи:
а) абсолютної більшості;
б) відносної більшості;
в) кваліфікованої більшості;
г) система найбільшої середньої.
2. Президент США має термін 10 днів на підписання закону. На 8-й день сесія парламенту
скінчилася. Президент не підписав закон і не використовував право вето. Закон:
а) вступив в силу без його підпису;
б) він повинен підписати або використовувати право вето;
в) закон не набуває чинності;
г) закон повертається на доопрацювання.
3. Монарх Великобританії послався на королівську прерогативу - право підписати або не підписати
закон - і відмовив у підписі. Монарх вчинив:
а) вірно;
б) невірно;
в) так не буває;
г) закон повинен підписувати прем’єр-міністр.
4. Конституція Японії 1946 р. була прийнята:
а) парламентом;
б) на референдумі;
в) імператором;
г) установчими зборами.
5. Конституція Франції - це:
а) Конституція 1958 р .;
б) Конституція 1958 р . і Декларація прав людини і громадянина 1789 р .;
в) згадані Конституція і декларація, а також преамбула Конституції 1946 р. .;
г) конституційний блок, що включає названі в тексті конституції деякі найважливіші закони.
Провідний викладач
Провідний викладач

________
________

Лаврик Г.В.
Боберська К.Г.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі права і
навчальної дисципліни.
2. Поняття джерела державного (конституційного) права зарубіжних
країн та його значення.
3. Договір як джерело державного (конституційного) права в
зарубіжних державах. Внутрішньодержавні і міжнародні
договори. Міжнародні договори як джерела національного
державного (конституційного) права.
4. Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) в зарубіжних державах. Конституційні угоди.
Джерела виникнення конституційно-правових звичаїв. Місце і
роль конституційно-правового звичаю в системі джерел
державного (конституційного) права держав із різними правовими
системами. Особливості конституційно-правового звичаю у
країнах англосаксонської системи права.
5. Судовий прецедент як джерело державного (конституційного)
права в зарубіжних державах.
6. Доктрина як джерело державного (конституційного) права.
Застосування правової доктрини в судовій практиці держав з
англосаксонською системою права.
7. Правові принципи як джерела державного (конституційного)
права.
8. Поняття, зміст та соціальні функції конституції. Історичний
розвиток терміну «конституція». Конституція і конституціоналізм,
конституційний лад та конституційний ідеал.
9. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як предмета
регулювання державного (конституційного) права зарубіжних
країн. Структура суспільного ладу.
10. Поняття конституційно-правового правового статусу людини і
громадянина в зарубіжних країнах.
11. Поняття та ознаки громадянства. Поняття і зміст громадянства.
Способи та умови набуття громадянства. Підстави припинення
громадянства.
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12. Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства та
біженців.
13. Загальна характеристика інституту конституційних прав і свобод.
Еволюція інституту прав і свобод людини та громадянина.
Основоположні акти зарубіжних держав, присвячені закріпленню
прав і свобод особи.
14. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і
свобод особи у зарубіжних країнах. Міжнародно-правовий захист
прав людини. Міжнародні органи з захисту прав людини.
15. Поняття та структура форми держави. Види форм держави.
16. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.
17. Форми державного (територіально-політичного) устрою.
18. Державний режим як елемент форми держави.
19. Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних
країнах. Партійні системи. Багатопартійні системи. Двопартійні
системи. Однопартійні системи.
20. Конституційні засади та межі правового регулювання
громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
21. Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в
зарубіжних державах.
22. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн. Поняття та види
виборчих систем. Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття,
стадії.
23. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних країнах. Парламент і парламентаризм. Класифікація
парламентів
зарубіжних
країн.
Конституційно-правове
регулювання структури парламентів у зарубіжних країнах.
24. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних
країнах. Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі інституту глави держави.
25. Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Порядок
та системи престолоспадкування. Представник британського
монарха у державах – британських домініонах.
26. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних
державах.
Порядок
обрання.
Інститут
віце-президента.
Припинення повноважень президента. Інститут контрасигнатури.
Інститут імпічменту: поняття, форми здійснення.
27. Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація
урядів зарубіжних країн. Порядок формування і структура урядів у
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зарубіжних країнах. Підстави і порядок припинення повноважень
уряду. Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних
країнах.
28. Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади в
зарубіжних країнах. Поняття судової системи. Конституційноправові принципи організації і діяльності судових систем. Моделі
судових систем.
29. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Основні
системи (моделі) місцевого самоврядування. Сучасні проблеми й
основні напрямки реформування системи місцевої влади в
зарубіжних країнах.
30. Поняття, функції та види зовнішньої політики зарубіжних країн.
31. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура
Європейського Союзу. Поняття та структура права Європейського
Союзу. Вплив права Співтовариства на правові системи державчленiв.
32. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове регулювання членства держав у
Європейському Союзі.
Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
33. Загальна характеристика Конституції США. Структура та
особливості Конституції США.
34. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в США.
Американський Білль про права.
35. Вищі федеральні державні органи США. Структура Конгресу і
порядок формування Палати представників та Сенату.
36. Президент США, його місце в конституційному механізмі.
37. Судова влада: поняття, конституційні основи її організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний суд США.
38. Місцеве самоврядування в США. Адміністративно-територіальний
поділ штатів. Конституційно-правовий статус штату. Вищі органи
влади штату. Статус федерального округу Колумбія, Пуерто-Рико,
Гуаму, Віргінських островів, Східного Самоа.
39. Загальна характеристика британської конституції, її основні риси і
особливості. Монарх як глава держави в Об’єднаному королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії. Інститут реґентства.
Порядок престолонаслідування.
40. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади.
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41. Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної
Ірландії, його структура.
42. Виконавча влада Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Уряд і кабінет. Структура кабінету, його функції.
43. Судова система Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії.
44. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії.
45. Загальна характеристика конституції Французької республіки. Її
характерні риси й особливості. Конституція і конституційний
розвиток Французької республіки.
46. Вищі державні органи Французької республіки.
47. Президент Французьської республіки: порядок обрання та
компетенція.
48. Уряд Французької республіки.
49. Парламент Французької республіки. Структура парламенту.
Порядок формування Національних зборів і Сенату.
50. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької
республіки. Акти Ради Міністрів Французької республіки.
Конституційно-правовий статус Прем'єр-Міністра Французької
республіки.
51. Конституційні засади судової влади Французької республіки.
52. Місцеве управління й самоуправління Французької республіки.
Адміністративно-територіальний поділ країни. Заморські території
Французької республіки.
53. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від 23
травня 1949 р.
54. Вищі федеральні державні органи ФРН. Федеральний уряд, його
склад. Порядок формування уряду. Повноваження уряду.
Конституційно-правовий статус Федерального канцлера.
55. Конституційно-правова характеристика судової системи ФРН.
Федеральний Конституційний Суд.
56. Адміністративно-територіальний
поділ
країни.
Німецький
федералізм. Системи місцевого управління в містах, округах,
повітах та общинах.
57. Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарії.
Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Історичний
розвиток конституціоналізму Швейцарії.
58. Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори.
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59. Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії.
Федеральний канцлер.
60. Судова влада у Швейцарії. Федеральний Верховний суд –
найвищий федеральний судовий орган.
61. Адміністративно-територіальний устрій Швейцарії. Статус
столиці Берну та міста Лозанна.
62. Загальна
характеристика
Конституції
Італії
1947
р.
Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.
63. Президент Італійської республіки: порядок обрання, функції,
повноваження, відповідальність.
64. Конституційно-правовий статус уряду Італійської республіки.
65. Конституційні засади судової влади Італійської республіки.
Конституційний суд Італійської республіки.
66. Органи місцевого самоврядування Італійської республіки.
67. Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова
природа.
68. Особливості організації системи вищої державної влади в Іспанії.
Конституційно-правовий статус Корони. Його Величність Король
Іспанії. Інститут регентства.
69. Класифікаційна характеристика парламенту Іспанії: вид,
структура, порядок формування. Місце та роль Генеральних
Кортесів у системі органів публічної влади Іспанії.
70. Конституційно-правовий статус уряду Іспанії: порядок утворення,
компетенція, відповідальність. Конструктивний вотум недовіри.
Правовий статус глави уряду.
71. Конституційні засади судової системи Іспанії. Органи судової
влади. Конституційний суд Іспанії.
72. Політико-територіальний устрій Іспанії. Правовий статус
автономій. Організація влади в областях із спеціальним статусом.
Провінції та муніципії. Місцеве самоврядування та місцева
адміністрація в Іспанії.
73. Загальна характеристика конституції Японії.
74. Вищі державні органи Японії. Імператор Японії. Порядок
престолонаслідування в Японії. Конституційний статус імператора
і його функції.
75. Парламент: структура та порядок формування Палати представників і Палати радників.
76. Кабінет міністрів. Порядок формування кабінету, його структура.
Функції кабінету.
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77. Верховний суд Японії, порядок його формування. Особливості
здійснення конституційного контролю в Японії.
78. Адміністративно-територіальний поділ Японії. Принцип місцевої
автономії. Органи місцевого самоврядування префектур, міст,
селищ та сільських громад.
79. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції КНР.
80. Законодавча влада в КНР. Всекитайські збори народних
представників. Постійний комітет Всекитайських зборів народних
представників.
81. Виконавча влада в КНР. Державна рада КНР. Китайська народна
політична узгоджувальна рада.
82. Конституційно-правовий статус глави КНР.
83. Адміністративно-територіальний поділ КНР. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР. Муніципальні
утворення. Міста центрального підпорядкування.
84. Місцеве самоврядування в КНР. Місцеві збори народних
представників, постійні комітети та народні уряди.
85. Конституція РФ та її розвиток.
86. Конституційно-правовий статус Президента РФ.
87. Федеральні Збори РФ: структура, чисельність, порядок утворення.
Рада РФ: структура і компетенція. Державна Дума: структура і
компетенція.
88. Федеральні органи виконавчої влади. Уряд РФ: склад та порядок
його формування.
89. Конституційні основи судової влади в РФ. Конституційні
принципи правосуддя. Судова система. Конституційний Суд РФ:
склад, компетенція.
90. Адміністративно-територіальний
устрій
суб'єктів
РФ.
Федеральний устрій Росії. Конституційно-правовий статус
суб'єктів РФ. Види адміністративно-територіальних одиниць.
Система місцевого самоврядування.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)
Модуль 1. Загальна частина державного (конституційного) права
зарубіжних країн
1. Поняття, предмет, метод, принципи та система державного
(конституційного) права зарубіжних країн як науки, галузі права і
навчальної дисципліни.
2. Поняття джерела державного (конституційного) права
зарубіжних країн та його значення.
3. Конституційно-правовий звичай як джерело державного
(конституційного) в зарубіжних державах. Конституційні угоди.
Особливості
конституційно-правового
звичаю
у
країнах
англосаксонської системи права.
4. Поняття, зміст та соціальні функції конституції.
5. Історичний розвиток терміну «конституція». Конституції –
акти імператорів в добу принципату. Застосування терміну
«конституція» в період Середньовіччя. Вплив Великої французької
революції на поширення конституцій у Європі.
6. Класифікація конституцій.
7. Структура конституції: преамбула, основна частина,
прикінцеві положення, перехідні положення.
8. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій.
9. Поняття та суть інституту конституційного контролю
(нагляду). Об’єкти конституційного контролю. Види конституційного
контролю.
10. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як
предмета регулювання державного (конституційного) права
зарубіжних країн. Структура суспільного ладу.
11. Поняття конституційно-правового правового статусу людини
і громадянина в зарубіжних країнах.
12. Поняття та ознаки громадянства. Поняття і зміст
громадянства.
13. Способи та умови набуття громадянства. Філіація.
Натуралізація. Оптація та трансфер. Поновлення громадянства.
Спрощені процедури набуття громадянства.
14. Підстави
припинення
громадянства.
Експатріація,
денаціоналізація, денатуралізація.
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15. Конституційно-правове регулювання питань подвійного
громадянства (біпатризм). Апатризм.
16. Правове становище іноземних громадян, осіб без
громадянства та біженців.
17. Інститути притулку, видворення з держави, видачі особи
іноземній державі.
18. Конституційно-правове регулювання статусу національних
меншин і корінних народів у зарубіжних державах.
19. Загальна характеристика інституту конституційних прав і
свобод. Еволюція інституту прав і свобод людини та громадянина.
Основоположні акти зарубіжних держав, присвячені закріпленню прав
і свобод особи.
20. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини та
громадянина у зарубіжних країнах.
21. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і
свобод особи у зарубіжних країнах.
22. Міжнародно-правовий захист прав людини.
23. Міжнародні органи з захисту прав людини.
24. Поняття, сутність та ознаки держави. Державний сувернітет
і розподіл влад. Державні символи і державна мова в зарубіжних
країнах
25. Поняття та структура форми держави. Види форм держави.
26. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.
27. Форми державного (територіально-політичного) устрою.
28. Державний режим як елемент форми держави.
29. Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних
країнах.
30. Партійні системи.
31. Конституційні засади та межі правового регулювання
громадських об’єднань в зарубіжних країнах.
32. Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в
зарубіжних державах.
33. Референдум: поняття та види.
34. Поняття і суть виборчого права зарубіжних країн.
35. Поняття і соціальні функції виборів. Види виборів.
36. Поняття та види виборчих систем.
37. Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії.
«Первинні вибори» («праймеріз») у США.
38. Місце і роль парламенту серед вищих органів держави в
зарубіжних країнах. Класифікація парламентів зарубіжних країн.
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Конституційно-правове регулювання структури парламентів у
зарубіжних країнах.
39. Поняття і юридична природа інституту глави держави в
зарубіжних країнах. Еволюція інституту глави держави у зарубіжних
країнах.
40. Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі
інституту глави держави.
41. Монарх: особливості конституційно-правового статусу.
Представник британського монарха у державах – британських
домініонах.
42. Порядок та системи престолоспадкування.
43. Конституційно-правовий статус президента в зарубіжних
державах. Порядок обрання. Інститут віце-президента. Інститут
контрасигнатури.
44. Припинення повноважень президента. Інститут імпічменту
президента в зарубіжних країнах: поняття, форми здійснення.
45. Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація
урядів зарубіжних країн.
46. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних
країнах. Підстави і порядок припинення повноважень уряду.
47. Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади в
зарубіжних країнах. Поняття судової системи. Конституційно-правові
принципи організації і діяльності судових систем.
48. Моделі судових систем в зарубіжних країнах.
49. Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Основні системи (моделі) місцевого самоврядування.
50. Поняття, функції та види зовнішньої політики зарубіжних
країн.
51. Правова природа Європейського Союзу. Організаційна
структура Європейського Союзу.
52. Поняття та структура права Європейського Союзу. Вплив
права Співтовариства на правові системи держав-членiв.
53. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі.
Конституційно-правове
регулювання
членства
держав
у
Європейському Союзі.
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Модуль 2. Особлива частина державного (конституційного)
права зарубіжних країн
54. Загальна характеристика Конституції США. Структура та
особливості Конституції США.
55. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в
США. Американський Білль про права.
56. Вищі федеральні державні органи США.
57. Структура Конгресу і порядок формування Палати
представників та Сенату.
58. Президент США, його місце в конституційному механізмі.
59. Судова влада США: поняття, конституційні основи її
організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний
суд США.
60. Місцеве самоврядування в США. Статус федерального
округу Колумбія, Пуерто-Рико, Гуаму, Віргінських островів, Східного
Самоа.
61. Адміністративно-територіальний поділ штатів в США.
Конституційно-правовий статус штату. Вищі органи влади штату.
62. Загальна характеристика британської конституції, її основні
риси і особливості. Автономія Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії.
63. Джерела британської конституції.
64. Монарх як глава держави в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії. Інститут реґентства. Порядок
престолонаслідування.
65. Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої
Британії і Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади.
66. Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії, його структура.
67. Виконавча влада Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії. Уряд і кабінет. Структура кабінету, його функції.
68. Судова система Об’єднаного королівства Великої Британії і
Північної Ірландії.
69. Місцеве самоврядування в Об’єднаному королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії.
70. Загальна
характеристика
конституції
Французької
республіки.
71. Конституція і конституційний розвиток Французької
республіки.
72. Вищі державні органи Французької республіки.
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73. Президент Французьської республіки: порядок обрання та
компетенція.
74. Уряд Французької республіки.
75. Парламент Французької республіки. Структура парламенту.
Порядок формування Національних зборів і Сенату.
76. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької
республіки. Акти Ради Міністрів Французької республіки.
Конституційно-правовий статус Прем'єр-Міністра Французької
республіки.
77. Конституційні засади судової влади Французької республіки.
78. Місцеве управління й самоуправління Французької
республіки. Адміністративно-територіальний поділ країни. Заморські
території Французької республіки.
79. Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від
23 травня 1949 р.
80. Вищі федеральні державні органи ФРН. Федеральний уряд,
його склад. Порядок формування уряду. Повноваження уряду.
Конституційно-правовий статус Федерального канцлера.
81. Конституційно-правова характеристика судової системи
ФРН. Федеральний Конституційний Суд.
82. Адміністративно-територіальний
поділ
країни
ФРН.
Німецький федералізм.
83. Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарії.
Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Історичний розвиток
конституціоналізму Швейцарії.
84. Законодавча влада у Швейцарії. Федеральні збори.
85. Виконавча влада у Швейцарії. Федеральна Рада Швейцарії.
Федеральний канцлер.
86. Судова влада у Швейцарії. Федеральний Верховний суд –
найвищий федеральний судовий орган.
87. Адміністративно-територіальний устрій Швейцарії. Статус
столиці Берну та міста Лозанна.
88. Загальна характеристика Конституції Італії 1947 р.
Взаємовідносини Італійської держави і Ватикану.
89. Президент Італійської республіки: порядок обрання, функції,
повноваження, відповідальність.
90. Конституційно-правовий
статус
уряду
Італійської
республіки.
91. Конституційні засади судової влади Італійської республіки.
Конституційний суд Італійської республіки.
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92. Органи місцевого самоврядування Італійської республіки.
93. Конституція Іспанії від 29 грудня 1978 р.: політико-правова
природа.
94. Особливості організації системи вищої державної влади в
Іспанії.
95. Конституційно-правовий статус Корони. Його Величність
Король Іспанії. Інститут регентства в Іспанії.
96. Класифікаційна характеристика парламенту Іспанії: вид,
структура, порядок формування.
97. Місце та роль Генеральних Кортесів у системі органів
публічної влади Іспанії.
98. Конституційно-правовий статус уряду Іспанії: порядок
утворення, компетенція, відповідальність. Конструктивний вотум
недовіри. Правовий статус глави уряду Іспанії.
99. Конституційні засади судової системи Іспанії. Органи
судової влади. Конституційний суд Іспанії.
100. Політико-територіальний устрій Іспанії. Правовий статус
автономій. Організація влади в областях із спеціальним статусом.
101. Місцеве самоврядування та місцева адміністрація в Іспанії.
102. Загальна характеристика конституції Японії.
103. Вищі державні органи Японії.
104. Імператор Японії. Порядок престолонаслідування в Японії.
Конституційний статус імператора і його функції.
105. Парламент Японії: структура та порядок формування Палати
представників і Палати радників.
106. Кабінет міністрів Японії. Порядок формування кабінету, його
структура. Функції кабінету.
107. Верховний суд Японії, порядок його формування.
Особливості здійснення конституційного контролю в Японії.
108. Адміністративно-територіальний поділ Японії. Принцип
місцевої автономії. Органи місцевого самоврядування префектур,
міст, селищ та сільських громад.
109. Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції
КНР.
110. Законодавча влада в КНР. Всекитайські збори народних
представників. Постійний комітет Всекитайських зборів народних
представників.
111. Виконавча влада в КНР. Державна рада КНР. Китайська
народна політична узгоджувальна рада.
112. Конституційно-правовий статус глави КНР.
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113. Адміністративно-територіальний поділ КНР. Конституційноправовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг,
Макао та Тайвань. Автономні райони в КНР. Муніципальні утворення.
Міста центрального підпорядкування.
114. Місцеве самоврядування в КНР. Місцеві збори народних
представників, постійні комітети та народні уряди.
115. Конституція РФ та її розвиток.
116. Конституційно-правовий статус Президента РФ.
117. Федеральні Збори РФ: структура, чисельність, порядок
утворення. Рада РФ: структура і компетенція. Державна Дума:
структура і компетенція.
118. Федеральні органи виконавчої влади. Уряд РФ: склад та
порядок його формування.
119. Конституційні основи судової влади в РФ.
120. Адміністративно-територіальний устрій суб'єктів РФ.
Федеральний устрій Росії. Конституційно-правовий статус суб'єктів
РФ.
Шкала оцінювання знань студентів за результаттами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право
зарубіжних країн»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка за
шкалою Оцінка за національною шкалою
ЄКТС
А
Відмінно
В
Дуже добре
С
Добре
D
Задовільно
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю
FX
повторного підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням навчальної
F
дисципліни та підсумковим
контролем
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Приклад побудови екзаменаційного білета
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу
Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» від 8 липня 2015
року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.01

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Освітній ступінь бакалавр з правознавства
Спеціальність 081б1 «Право»,
081б1і «Право». Семестр 2
Навчальна дисципліна державне (конституційне) право
зарубіжних країн
Екзаменаційний білет № 197
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Абсолютна монархія – це монархія, при якій вся повнота
державної влади зосереджується в руках монарха (Бахрейн, Катар,
Оман, Саудівська Аравія та ін.).
Автономія – особливі адміністративно-територіальні одиниці,
які створені з урахуванням політико-територіальної специфіки,
національного складу, культури, й традицій проживаючого в них
населення.
Авторитаризм – (франц. autoritarisme, від лат. autoritas – вплив,
влада) – антидемократичні організації політичної влади, політична
система, в якій відсутні демократичні інституції, влада спирається, як
правило, на військово-каральний апарат, соціальну або партійну
демагогію.
Адміністративно-територіальна одиниця – структурний
елемент системи адміністративно-територіального устрою держави.
Адміністративно - територіальні одиниці не мають політичної
самостійності і слугують територіальною основою для побудови
системи місцевих і регіональних органів державної влади та
здійснення місцевого самоврядування.
Адміністративно-територіальний устрій – це система
взаємовідносин вищих і центральних органів державної влади з
органами публічної влади адміністративно - територіальних одиниць
держави.
Апатризм – ( від грец. – той, хто не має вітчизни) – стан
людини, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не
вважає своїм громадянином, тобто відсутність громадянства.
Багатогромадянство – це належність особи до громадянства
двох і більше держав.
Багатопартійна система – цілісне утворення, що формується в
політичній системі суспільства на основі усталених зв’язків між
політичними партіями, які відрізняються одна від одної програмами,
тактикою, внутрішньою структурою.
Балотування (з італ. ballottare – обирати кулями для
голосування) – голосування підняттям руки або опусканням до урни
бюлетенів під час обирання тієї чи іншої особи.
Біженці – це іноземці або особи без громадянства, які внаслідок
цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
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переконань, змушені були залишити територію держави, громадянами
якої вони є, або територію країни свого постійного проживання, і не
можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни через
зазначені побоювання, і стосовно яких прийнято рішення про надання
статусу біженця.
Бікамералізм – двопалатність у парламенті.
Біпатризм – (від лат.-двічі та грец.- батьківщина) – стан
людини, яка перебуває одночасно в громадянстві двох або більше
держав.
Верховенство закону – визнання конституції, закону вищим
джерелом права. Як принцип правової системи верховенство закону
дістало визнання в ХУП – Х!Х ст..ст.з формуванням громадянського
суспільства і правової держави. Теоретичне обґрунтування отримало в
працях Дж. Локка, Ш.Монтеск’є , Ж.-Ж.Руссо.
Верховенство Конституції (юридичне) – пріоритетне
становище Конституції в системі національного законодавства
держави, її вища юридична сила щодо всіх інших правових актів.
Верховенство права – одна із засад конституційного ладу.
Принцип верховенства права означає пов’язаність законодавчої влади
природним правом (держава може видавати лише такі закони, які
відповідають приписам природного (надпозитивного ) права ) та
верховенство закону.
Вето (лат. veto – забороняю) – у сучасних державах акт, що
припиняє або не допускає набрання чинності рішення будь-якого
органа.
Вето глави держави – (від лат.-забороняю) – акт, що
призупиняє або не допускає введення в дію рішення яких-небудь
органів.
Вибори – спосіб формування органу державної влади, органу
місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їхньої
посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і
визначення результатів такого голосування встановленою більшістю
голосів цих осіб за умови, коли на здобуття кожного мандата мають
право балотуватися два і більше кандидатів.
Вибори президента держави – спосіб заміщення посади глави
держави шляхом голосування. У країнах з президентською та
змішаною формами правління президентів найчастіше обирають
шляхом прямих виборів (Австрія, Мексика та ін.). У деяких державах
президентів обирають непрямими або багатоступеневими виборами.
Такий порядок існує, зокрема, у США. У кожному штаті за
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конкуруючими списками виборців обирають колегію виборщиків, яка
безпосередньо обирає президента. У парламентських республіках
президента обирають парламенти (напр., у Чехії, Словаччині,
Угорщині). У деяких державах (Італії, Німеччині) з парламентською
формою правління президента обирає парламент і представники
регіонів.
Виборча дільниця – це пункт голосування, куди приходять
виборці, щоб виявити свою волю, де відбувається первинний
підрахунок голосів. На одному виборчому окрузі створюється кілька
виборчих дільниць. Наприклад, у Франції виборчими дільницями є
комуни – найменші адміністративно-територіальні одиниці. В Італії
комуни поділяються на виборчі дільниці по 100–800 виборців.
Виборча застава – це певна грошова сума, визначена законом,
яку кандидат у депутати вносить у момент його реєстрації.
Виборча квота (виборчий метр) – кількість голосів,
необхідних для обрання одного депутата.
Виборча система – 1. Система суспільних відносин, які
складаються з виборами органів публічної влади та визначають
порядок їх формування. Ці відносини регулюються конституційноправовими нормами, які сукупно утворюють конституційно-правовий
інститут виборчого права. 2. Певний спосіб розподілу депутатських
мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування
виборців або інших уповноважених осіб При цьому виділяють три
основні види виборчих систем, які різняться порядком установлення
результатів голосування – мажоритарна, пропорційна та змішана.
Виборча система змішана – заснована на поєднанні елементів
мажоритарної та пропорційної систем : частина депутатів обирається
за однією системою, частина – за іншою.
Виборча система мажоритарна – базується на принципі :
обраним вважається кандидат, який отримав установлену більшість
голосів виборців у виборчому округу, в якому він балотувався, або в
цілому по країні ( разі президентських виборів).
Виборча система пропорційна – передбачає такий порядок
визначення результатів голосування, за якого розподіл мандатів між
партіями, що виставили своїх кандидатів до представницького органу,
здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів.
Виборче право активне – це встановлене законом право
громадянина брати участь у виборах до органів державної влади
насамперед шляхом голосування.
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Виборчий процес – це упорядкована нормами права діяльність
з підготовки та проведення виборів до органів державної влади й
органів місцевого самоврядування.
Виконавча влада – одна з гілок державної влади, яка наділена
повноваженнями з управління державними справами, і на яку
покладається функція виконання законів, що приймаються
законодавчою владою, управління сферами суспільного життя,
насамперед, державним сектором економіки.
Відповідальність у конституційному праві – відповідальність
суб’єктів конституційного права, передусім органів публічної влади,
їхніх посадових осіб , за порушення конституційно-правових норм.
Формами такої відповідальності можуть бути : накладання вето на
правовий акт, скасування правового акта, дострокове припинення
повноважень, усунення з поста, визнання виборів недійсними тощо.
Вотум – (лат.-бажання, воля) - рішення, ухвалене більшістю
голосів виборців або членів представницької установи. Наприклад,
вотум виборчий – результати виборів президента, парламенту тощо. У
парламентській практиці вотум – вираження довіри (недовіри) уряду,
посадовій особі тощо.
Глава держави – це посадова особа або державний орган, який
займає одне з вищих місць в системі державних інститутів влади.
Голосування – найбільш демократична процедура ухвалення
колективних рішень. Голосування є необхідним атрибутом : 1)
законодавчого процесу; 2) виборчого процесу і референдуму.
Громадські об’єднання неполітичного характеру – це
соціально-економічні, соціально-культурні об’єднання громадян
основною метою яких є не завоювання влади чи отримання прибутку,
а задоволення та захист соціальних, професійних, економічних,
культурних та інших інтересів їх членів.
Громадянство – особливий правовий зв’язок особи і держи, що
знаходить свій вияв у їх взаємних правах і обов’язках.
Двопалатний парламент – поширена у світі структура
найвищого законодавчого органу держави. В наш час Д. п.
збереглися в Англії, Італії, США, Франції, Швейцарії та низці
інших країн. Традиційно вважається, що двопалатність необхідна у
федеративних державах, в яких верхня палата представляє інтереси
суб’єктів федерації (Австрія, Бразилія, Росія, ФРН та ін.).
Двопартійна система – поширене визначення політичної
системи низки держав, при якій існують дві ведучі партії (напр., у
США – Республіканська і Демократична).
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Декларація – політична заява від імені держави, уряду, партії
чи іншої організації.
Делеговане законодавство – це підготовка та видання урядом
або президентом нормативно-правових актів, які фактично мають
силу закону, у порядку делегування їм парламентом деяких
законодавчих повноважень.
Демократична держава – це держава, організація якої
відкриває громадянам та їх об’єднанням можливість формування
державних органів, впливу на зміст державних рішень, реалізує
вимоги щодо реалізації в цих рішеннях своїх соціальних інтересів.
Демократичний режим – високий ступінь політичної свободи
людини; реально існуючі політичні і правові інститути , дозволяє
йому впливати на державне управління суспільством.
Демократія – це політична організація влади народу, при якій
забезпечується : рівна участь громадян у правлінні державними та
суспільними справами; виборність основних органів держави та
законність у функціонуванні усіх суб’єктів політичної системи
суспільства; реалізація, охорона та захист прав і свобод людини та
соціальної меншини згідно з міжнародними стандартами.
Демократія безпосередня – це пряма форма народовладдя, при
якій влада здійснюється через безпосереднє волевиявлення народу або
визначених соціальних груп шляхом голосування або шляхом
формування пропозицій (народне вето,народна ініціатива, народний
відклик, плебісцит, референдум, вибори).
Демократія представницька – непряма, виборча форма
народовладдя, при якій влада здійснюється через воле вияв
представників народу або у виборчих органах (парламенти, органи
місцевого самоврядування, де депутати здійснюють свої функції
представництва на підставі колегіальності).
Денатуралізація – позбавлення натуралізованого громадянства.
Депутат (лат. deputatus – посланий) – особа, обрана виборцями
до законодавчого або іншого представницького органу держави чи
місцевого самоврядування, іноді міжнародних представницьких
органів.
Депутат (член парламенту) – особа, обрана до парламенту або
представницького органу місцевого самоврядування. Депутат набуває
особливого статусу, який забезпечує йому необхідні умови для участі
в законодавчій та іншій діяльності відповідного представницького
органу.
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Депутатський імунітет – (від лат. – визволення від чогонебудь) – юридичне право не підкорятися деяким загальним законам у
визначених випадках, яке надається державою.
Депутатський індемнітет – ( від лат.- відшкодування збитків) –
1.Звільнення депутата парламенту від юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання в парламенті та його
органах під час здійснення повноважень (за винятком
відповідальності за образу чи наклеп). 2.Винагорода депутата за його
парламентську діяльність, що містить заробітну плату, оплату проїзду
і користування засобами зв’язку , утримання апарату тощо.
Держава – це сукупність органів влади, які діють у масштабі
всієї країни, суб’єкта федерації чи автономного утворення, разом з
виборчим корпусом названих вище територіальних одиниць.
Держава правова – це держава, яка проголошує непорушність
прав людини і громадянина, встановлює механізм гарантій цих прав,
незалежність судів, діє через свої органи тільки у рамках закону,
вищим з яких є конституція, де панує пріоритет норм міжнародного
права над нормами національного, верховенство права.
Держава світська - це держава, де основним принципом є
відокремлення церкви від держави і школи від церкви.
Держава соціальна – це держава, яка надає підтримку
незахищеним верствам населення, намагається впливати на розподіл
матеріальних благ відповідно до принципу соціальної справедливості,
щоби забезпечити кожній людині гідне існування.
Держава теократична – це держава, в якій державна влада
належить церковній ієрархії.
Держава унітарна – це держава, яка складається з
адміністративних територіальних одиниць, які не мають політичної
самостійності.
Держава федеративна – це союзна держава, яка складається з
державо подібних утворень, що мають певну політичну та юридичну
самостійність.
Державна мова – визнана конституцією або чинним
законодавством основна мова держави.
Державне (конституційне) право зарубіжних країн – це
система правових норм певної країни, що закріплює статус людини у
суспільстві та державі, основи суспільного та державного ладу,
порядок формування та організації діяльності органів публічної влади
у зарубіжних країнах.
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Державний режим – це реальний порядок функціонування і
взаємодії вищих органів державної влади. Державний режим вужче,
ніж політичний.
Державний устрій – політико-територіальна організація
держави, яка характеризується статусом її територіальних одиниць,
формою їх правових відносин між собою та з державою в цілому.
Державні символи – це встановлені конституцією або
спеціальним законом (законами) чи визнані за традицією предмети,
зображення, поетико - музичні твори, словесні формулювання тощо,
які зазвичай мають історичне походження, відображають особливості
розвитку і сучасного стану конкретного соціуму, слугують різним
цілям у діяльності державних органів і посадових осіб, в умовній
формі засвідчують саму державу та її суверенітет.
Джерела державного (конституційного) права – це ті форми,
в яких дістали своє вираження правові норми; це результат
правотворчості публічних органів та безпосередньо народу; у своїй
сукупності вони утворюють складну як за структурою так і за змістом
систему.
Додаткові положення конституції – містять норми
тлумачення, окремі винятки із загальних правил встановлених
конституцією, тощо.
Дуалістична монархія – це монархія, при якій влада є
поділеною між монархом й парламентом (Йорданія, Марокко, Непал).
Духовно-культурні відносини у суспільстві – це відносини
між людьми, між людиною, суспільством та державою з приводу
формування свідомості, функціонуванням гуманітарних та технічних
поглядів та ідей, їх розвитком та розповсюдженням у суспільстві.
Екологічні права – права, що стосуються забезпечення життя
людини в екологічно здоровому середовищі.
Заключні та перехідні положення конституції – вміщуються
норми щодо вступу у дію конституції, порядок внесення змін у
конституцію, про державну символіку. Визначаються строки вступу в
дію окремих конституційних норм, які не можуть бути реалізованими
одночасно з прийняттям конституції, встановлюються строки щодо
видання законів, на які посилається конституція.
Закон – нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи безпосередньо народом держави з дотриманням
вимог законодавчої процедури, який має вищу (відносно всіх інших
нормативно-правових актів) юридичну силу та регулює найбільш
важливі суспільні відносини переважно загального характеру.
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Законодавча ініціатива – офіційне внесення до законодавчого
органу держави уповноваженим суб’єктом законопроекту або
законодавчої пропозиції. Законопроект та законодавча пропозиція –
дві основні форми реалізації права законодавчої ініціативи. При цьому
під законопроектом розуміється текст майбутнього закону з усіма
його атрибутами ( преамбулою, статтями, параграфами тощо), а під
законодавчою пропозицією – ідея або концепція майбутнього закону.
Законодавчий процес – це закріплений Конституцією чи
законами порядок здійснення законодавчої функції та реалізації
законодавчих повноважень.
Змішана виборча система – різновид виборчої системи, що є
поєднанням мажоритарної та пропорційної виборчих систем. З. в. с.
практикується в Італії, Польщі, Угорщині, ФРН тощо.
Змішана республіка – це форма правління, яка має ознаки як
президентської так і парламентарної республіки. (Напр.: Болгарія,
Македонія, Португалія, Словенія, Хорватія та ін.).
Імпічмент – (англ..- недовіра, осуд, обвинувачення) –
спеціальна
процедура
(правила)
щодо
притягнення
до
відповідальності вищих посадових осіб (президента, міністра тощо) у
випадках порушення ними законів держави.
Інавгурація – ( від лат.- посвячую) – урочиста церемонія вступу
на пост глави держави.
Іноземці – це особи, які належать до громадянства іноземних
держав.
Інститут державного (конституційного) права – це відносно
самостійна група норм державного (конституційного) права, які
регулюють однорідні і взаємопов’язані між собою суспільні
відносини.
Інституціоналізація – це регламентація порядку утворення
партій, встановлення загальних вимог щодо їх діяльності, програм,
внутрішньої структури та членства, порядок фінансування.
Інтерпеляція – звернена до уряду вимога дати пояснення з
приводу внутрішньої або зовнішньої політики, що проводиться
урядом, а також з будь-якого питання.
Кворум – ( від лат.- чиєї (присутності достатньо) – кількість
членів колегіального органу, присутність яких на його засіданнях
необхідна для обговорення та ухвалення рішень.
Коаліційний уряд (лат. coalitio – об'єднання, союз) – уряд, що
утворюють дві або більше політичних партій, представлених у
парламенті. К. у. є переважно результатом пропорційної виборчої
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системи і багатопартійності. До складу коаліції зазвичай входять
представники від двох до п’яти партій, тобто становлять об’єднання
найменшої кількості партій, необхідної для набуття більшості місць у
парламенті (парламентська більшість).
Комітет (фран. comite, від лат. committo – доручаю) –
1) державний орган, утворений для проведення спеціальних заходів
або керівництва будь-якою галуззю; 2) колегіальний виборний
керівний орган у політичних партіях і громадських організаціях.
Конституції фіктивні – виникають тоді, коли зафіксована в
конституції норма на практиці не виконується.
Конституційна монархія – монархія, при якій влада монарха
обмежена Конституцією. При конституційній монархії реальна
законодавча влада належить парламенту, а виконавча – уряду.
Конституційна юрисдикція (лат. jurisdictio – судочинство) –
1) діяльність судових і так званих квазісудових органів, спрямована,
насамперед, на визначення відповідності певного кола правових актів
Конституції, а також на реалізацію деяких інших повноважень. К. ю.
здійснюється в порядку конституційного провадження, тобто у формі
конституційного судочинства; 2) сфера компетенції судових і так
званих квазісудових органів, що зумовлює зміст їх вищевказаної
діяльності. Органами К. ю. є суди загальної юрисдикції, суди
спеціальної (конституційної) юрисдикції і так звані квазісудові
органи, наділені відповідною компетенцією (напр., Конституційна
Рада Франції).
Конституційний контроль – це форми та засоби за допомогою
яких уповноважені на те органи перевіряють відповідність конституції
актів та дій органів публічної влади.
Конституційні закони – акти, якими вносяться зміни та
доповнення до Конституції, приймається в особливому порядку, має
вищу юридичну силу як і Конституція.
Конституційно-правова норма – загальнообов’язкове правило
поведінки, встановлене або санкціоноване державою з метою охорони
та регулювання суспільних відносин, які складають предмет галузі
конституційного
права.
Конституційно-правові
норми
характеризуються особливим змістом (регулюють особливе коло
відносин), установчим характером приписів (визначають основи
побудови
правової
системи
та
державного
механізму),
основоположним джерелом (Конституція держави), особливостями
структури (переважна більшість не містить санкції), особливим колом
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суб’єктів (народ, держава тощо), загально регулятивним характером
(норми-приписи, норми-дефініції, норми-програми тощо).
Конституційно-правовий інститут – відносно самостійний
відокремлений комплекс конституційно-правових норм, що
регулюють у межах галузі конституційного права певну сферу або
групу однорідних суспільних відносин.
Конституціоналізм – 1. Політико-правова доктрина, що
обґрунтовує необхідність установлення конституційного ладу. 2.
Правління, обмежене конституцією (конституційне правління);
політична система, що спирається на конституцію та конституційні
методи правління. 3. Ідейно-політичний рух, спрямований на
встановлення конституційного правління.
Конституція – Основний Закон держави, акт вищої юридичної
сили, що регулює найбільш важливіші суспільні відносини в державі;
система правових норм, що мають вищу юридичну силу і регулюють
основи організації самої держави та основи взаємовідносин між
людиною, суспільством і державою.
Конституція гнучка – змінюється водночас з появою якогось
джерела конституційного права.
Конституція жорстка – змінюється і доповнюється в більш
складному порядку, ніж звичайні законодавчі процедури.
Конституція матеріальна – це писаний акт, сукупність актів
або конституційних звичаїв, які проголошують і гарантують права
людини і громадянина, їх свободи; визначають основи суспільного
ладу, форму правління, форму територіального устрою; основи
організації центральних і місцевих органів влади, їх компетенцію і
взаємовідносини; державну символіку і столицю.
Конституція народна – конституція держави, прийнята
представницьким органом (установчими зборами, парламентом) або
шляхом референдуму.
Конституція откройована (дарована) – ( від фран. - дарувати)
– 1. Конституція вироблена без участі парламенту або установчих
зборів та «дарована» народові монархом. 2. Конституція, що її надала
колонії метрополія.
Конституція фактична – це реально існуючі відносини.
Конституція формальна – це основний закон або група
законів, які мають вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших
законів.
Конституція юридична - - певна система правових норм, що
закріплюють і регулюють вказане вище коло суспільних відносин.
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Конфедерація – (від лат. союз, спілка об’єднання) – 1) союз
суверенних держав, утворений для досягнення певних цілей; 2) спілка,
товариство, об’єднання громадських організацій.
Кооптація – це різновид непрямих виборів, коли вже обрані
члени палати обирають інших її членів.
Культурні права – це права користуватися загальнолюдськими
й національними культурними цінностями, розвивати свою культуру.
Легітимність (у широкому розумінні) – визнання правомірності
державної влади населенням та міжнародним співтовариством.
Визнання законності її походження і способу встановлення означає
одержання владою кредиту довіри з боку народу, згоди народу
підкорятися. У вузькому розумінні – це визнання законності влади,
утворення її відповідно до процедури, передбаченої правовими
нормами.
Мажоритарна виборча система (фран. majoritaire – заснований
на більшості) – різновид виборчих систем, заснований на голосуванні
за кандидата по виборчому округу і визнанні його обраним на підставі
більшості одержаних ним голосів виборців. За цією системою
відбуваються парламентські вибори у майже 80 державах світу:
Франції США, Великобританії та ін. Вони є традиційною і
найприйнятнішою для країн з так званою двопалатною системою,
тобто за наявності двох сильних політичних партій. Існують В. в. с. з
абсолютною та відносною більшості. Згідно з першою, перемогу на
виборах отримує той кандидат, який набрав 50 % голосів тих
громадян, які взяли участь у голосуванні, плюс один голос (напр.,
Франція). Під час виборів за М. в. с. відносної більшості членом
парламенту стає депутат, який одержав більше голосів, ніж усі його
суперники, навіть якщо це менше 50 % голосів виборців
(Великобританія).
Мандат – ( лат.-доручаю) – 1. Документ, що підтверджує
законність
повноважень
депутата
парламенту,
іншого
представницького органу. 2. Публічна функція, що покладається на
депутата парламенту, іншого представницького органу шляхом
виборів і зміст якої визначається Конституцією та законами держави.
Мандат вільний – форма взаємозв’язків депутата парламенту,
іншого представницького органу зі своїми виборцями, яка
характеризується тим, що депутат вважається представником усього
народу (територіальної громади), ніхто не може відкликати його або
давати обов’язкові накази.
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Мандат імперативний – форма взаємозв’язків депутата
парламенту, іншого представницького органу зі своїми виборцями.
Обов’язковими елементами мандату імперативного є пов’язаність
депутата волею виборців (накази виборців) і можливість відкликання
депутата виборцями.
Метод – це сукупність способів та прийомів впливу на суспільні
відносини.
Міністр (від. лат. minister – слуга, прислужник) – посадова
особа, котра входить до складу уряду і, як правило, очолює
міністерство
Міністр без портфеля – найменування посади міністра, який
входить до складу уряду, але не є керівником конкретного
міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади. М. без
п. займається певними питаннями за дорученням уряду, його глави
або координує роботу групи міністерств. Інститут М. без п. існує в
багатьох країнах, зокрема, у Великобританії, Греції, Грузії, Німеччині
тощо.
Місцева влада – вид публічної влади, яка реалізується від імені
суб’єктів, що функціонують у межах певних адміністративнотериторіальних одиниць.
Місцевий референдум – форма прийняття територіальною
громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого
самоврядування, шляхом прямого голосування; спосіб прийняття
громадянами, які постійно проживають на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, рішень з найважливіших
питань місцевого значення.
Монарх – (від грец.-самодержець) – суверенна і не пов’язана
політичною відповідальністю особа, якій влада належить за власним
правом. Різновидами інституту монарха є : монарх, який успадкував
свій пост (Велика Британія, Іспанія, Швеція); монарх, призначений
своєю сім’єю - правлячою династією (Саудівська Аравія); монарх
федерації, обраний монархами суб’єктів федерації (Малайзія, ОАЕ).
Монархія – форма правління, за якій глава держави – монарх,
володіє особливим юридичним статусом, отримує та передає свою
державну посаду та особливий почесний титул за спадком. (Напр.,
Великобританія, Іспанія, Японія, Таїланд та ін.).
Монархія абсолютна – форма правління, при якій державна
влада зосереджена повністю в руках монарха,не обмежена
конституцією.
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Монархія конституційна – форма правління, при якій
державна влада зосереджена частково в руках монарха, обмежена
конституцією у сфері законодавства, а також в області контролю за
діяльністю уряду.
Натуралізація – ( лат. – природний) – прийняття до
громадянства держави за клопотанням (волевиявленням) особи.
Наука державного (конституційного) права – галузева
юридична наука, яка являє собою цілісну систему знань, висновків та
ідей щодо основ повновладдя народу, правового статусу людини і
громадянина, організації та діяльності органів державної влади, засад
місцевого самоврядування тощо. Вона вивчає конституційно-правові
норми, практику їх реалізації, досліджує закономірності розвитку
галузі конституційного права, формулює практичні рекомендації з
метою вдосконалення конституційно-правових норм і конституційноправових відносин.
Нація – (лат.- плем’я,народ) –це термін, який може бути
вживаним у двох аспектах : етнічному та політичному. Нація у
політичному значенні – це громадяни держави різних
національностей, які об’єднані єдиними законами та однаковістю у
вирішенні суттєвих політичних та соціально-культурних проблем.
Непряме виборче право означає, що виборець обирає лише
членів комісії, яка потім обирає виборчий орган (двоступеневими
виборами обираються, наприклад, у США президент, Рада штатів
Індії).
Об’єктивне виборче право – це конституційно-правовий
інститут, тобто сукупність правових норм, які регулюють суспільні
відносини, пов’язані з виборами органів держави та місцевого
самоврядування, а також участь у процедурах безпосередньої
демократії (народна ініціатива, референдум, відзив обраних суб’єктів
права, заява відводу та ін.).
Обов’язок людини і громадянина – це встановлені державою
вид та міра необхідної поведінки.
Однопалатний парламент (монокамералізм) – найвищий
законодавчий орган держави, який складається з однієї палати. О. п.
характерний для більшості унітарних держав. О. п. формується
переважно шляхом загального, прямого й таємного голосування.
Однопартійна система – вид партійної системи, що
складається з представників або членів однієї політичної партії.
Характеризується відсутністю формальної і практичної конкуренції за
владу, можливості програмних настанов соціально-економічної і
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політичної стратегії з урахуванням конкретних проблем суспільства та
інтересів різних соціальних груп. О. с. існувала в СРСР, деяких інших
країнах соціалістичного табору, продовжує існувати на Кубі, в Китаї,
КНДР та в низці країн Африки. Як правило, О. с. властива
тоталітарним режимам, коли управління здійснюється однією партією.
Октроювання (фран. оctroyer – дарувати, жалувати) –
одноособовий акт, унаслідок якого монарх фіксує або змінює
державний лад, умови здійснення політичної влади. Здебільшого це
виявляється в ―даруванні‖ народові конституції чи конституційних
актів шляхом відповідного волевиявлення монарха. Октройованою
Конституцією була Конституційна хартія 1814 р. (Франція),
прийняттям якої розпочався період так званої реставрації монархії.
Хартія була представлена королем палатам законодавчого органу,
крім того, шляхом О. була прийнята перша Конституція Японії (1889).
Омбудсман – ( швед.- представник чиїх-небудь інтересів) –
спеціально обрана (призначена) посадова особа, на яку покладається
здійснення
контролю
за
дотриманням
прав
людини
адміністративними органами.
Оптація - вибір громадянства тієї чи іншої країни у зв’язку з
переходом частини території від однієї держави іншій або ж
проголошення частини території незалежною державою.
Органи судової влади – органи, на які покладено здійснення
функцій правосуддя. У низці держав існує єдина система О. с. в.
(США, Великобританія та ін.). У більшості країн О. с. в. складається з
двох або більше підсистем, автономних одна щодо одної (Франція,
Італія, ФРН тощо).
Основна частина конституції – сам текст конституції. В неї
включаються норми про права і свободи, про основи суспільного
устрою, про систему і статус державних органів, про державну
символіку, про порядок внесення змін у конституцію.
Особи без громадянства (аполіди чи апатриди) – особи, які не
належать до громадянства будь-якої держави.
Особисті права – права, що належать людині як соціальнобіологічній істоті.
Особисті права і свободи – категорія прав і свобод, що прямо
не стосуються стану громадянства.
Парламент
–
загальнодержавний
представницький
колегіальний орган, основною функцією якого є здійснення
законодавчої влади.
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Парламентаризм – - система взаємодії держави та суспільства,
для якої характерним є визнання провідної ролі парламенту у
здійсненні державою своїх функцій.
Парламентарій – це особа, яка за певної обставини є членом
парламенту – депутат парламенту, який наділений спеціальною правота дієздатністю.
Парламентарна монархія – це монархія, де хоч і збережений
інститут спадкового глави держави, але реальна влада належить
парламенту (Австралія, Бельгія, Великобританія, Голландія, Іспанія,
Норвегія, Швеція, Японія та ін.).
Парламентарний державний режим - - режим, при якому
жодна партія не має абсолютної більшості у парламенті, тому у
системі органів влади домінує парламент.
Парламентська
(парламентарна)
республіка
–
характеризується тим, що парламент є повновладним органом, який
формує уряд, що несе перед ним політичну відповідальність і обирає
главу держави (президента або колегіальний орган, що здійснює
функції глави держави), який фактично виконує лише представницькі
функції (модель «гнучкого поділу влади»).
Парламенська більшість – отримане партією або блоком
партій на виборах число депутатських мандатів, що при
парламентській формі правління надає право на формування уряду, а в
напівпрезидентських республіках веде до призначення главою
держави уряду з числа членів парламентської більшості, тому що уряд
іншого складу не отримає вотум довіри. Парламентська більшість
повинна становити більше половини чисельності членів палати, що
формує уряд.
Парламенська опозиція – парламентська (депутатська) група
чи фракція представленої у парламенті політичної партії або коаліції
(блок) таких партій, які не згодні з політичним курсом держави та/або
виконавчої влади і виступають проти певних принципових питань
урядової політики. Вони приймають рішення про опозиційну
діяльність, не беруть участі у формуванні уряду і не представлені в
ньому.
Парламенська республіка – одна з форм організації верховної
державної влади, характерною ознакою якої є верховенство вільно
обраного народом представницького органу – парламенту над
виконавчою гілкою влади, політична відповідальність уряду перед
парламентом.
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Парламентська фракція – утворюються за принципом
належності депутатів до тієї чи іншої політичної партії,
репрезентованої у представницькому органі.
Парламентський регламент –це зазвичай єдиний акт, що
приймається за рішенням парламенту (палати) і не потребує
підписання главою держави.
Партійна система – це політичний інститут, що характеризує
політичну організацію суспільства і сам характеризується, з одного
боку, відносинами між політичними партіями і державою, а з іншого –
взаєминами партій з іншими суспільними елементами політичної
системи і громадянами. Приблизно в двох десятках країн (Бутан,
Оман, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та ін.) політичні партії
відсутні через їх офіційну заборону.
Пасивне виборче право – право балотуватися на відповідні
посади, тобто право бути обраним.
Підданство – взаємозв’язок людини з монархом; формальне
встановлення особистої вірності монарху (даний термін вживається у
монархічних країнах).
Плебісцит – (лат.- простий народ + рішення, постанова) –
опитування населення, як правило, з метою вирішення судьби
відповідної території.
Позбавлення громадянства – санкція держави щодо особи, яка
вчинила недозволені (заборонені) дії.
Політико-територіальний устрій – внутрішня організація
державної влади, принцип поділу країни на певні територіальні
частини, їх юридичний статус та принципи взаємодії між собою.
Політична влада – це влада, що здійснює розроблення і
запровадження у життя політичних програм усіма суб’єктами
політичної системи, а також різними неформальними формуваннями.
Політична партія – це добровільна, стійка самоуправляюча
організація громадян, створена на основі спільності політичних
переконань, головним завданням якої є прихід до влади або чинення
на неї тиску з метою реалізації своїх програних настанов.
Політична система – це система політичних явищ, що існують i
взаємодіють при здійсненні політичної влади.
Політичний режим – полiтичний стан у суспiльствi, що
реально складається i характеризується якісною та кількісною мiрою
участi народу, нацiй, соцiальних прошаркiв i груп, а також громадян, в
здiйсненні полiтичної влади.
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Політичні відносини – це відносини, які пов’язані з
функціонуванням політичної влади в суспільстві, концентрованим
вираженням якої є державна влада.
Політичні норми – основні правила i принципи, що регулюють
політичні відносини між народами, націями, соціальними групами,
партіями та ін.
Політичні права – ті права, що надаються людині як
громадянину держави, як учаснику політичного життя держави.
Права громадянина – це права, які належать тільки
громадянам держави – особам, які мають з відповідною державою
політикоправовий зв’язок, який підтверджується спеціальними
документами та фактичним проживанням людини у країні.
Права і свободи політичні – сукупність конституційних прав,
які надають громадянинові можливість брати участь у політичному
житті суспільства, в управлінні державними справами.
Право ґрунту – визначається громадянство дітей, батьки яких
невідомі.
Право загальне виборче – 1. Головний конституційноправовий інститут, який складаються з норм, що регулюють суспільні
відносини, пов’язані з формуванням представницьких та інших
виборних органів публічної влади (об’єктивне виборче право). 2.
Закріплене Конституцією держави і гарантоване державою право
громадянина вільно обрати і бути обраним до виборних органів
публічної влади (суб’єктивне виборче право). При цьому виділяють
активне (право обирати) виборче право і пасивне (право бути
обраним) виборче право.
Право крові – набуття дитиною громадянства одного з батьків
незалежно від місця народження.
Право мусульманське (ісламське) – сукупність релігійних,
моральних та правових норм, які підтримує держава, а також
принципів та правил, що склалися на підставі релігії ісламу у
тлумаченні вчених - богословів та правників й системно викладених у
шаріаті.
Право національних меншин – це колективні права, реалізація
яких слугує не тільки набуттю відповідних соціальних благ окремим
індивідом, а й задоволенню потреб певної етнічної спільноти, котра
виступає в конкретній державі як меншина щодо титульної нації.
Правовий режим (франц. regime – порядок, від лат. regimen –
управління,
керівництво) –
особливий
правовий
порядок,
встановлений для певних сфер суспільних відносин чи суспільства в
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цілому (прикордонний режим, митний режим, режим у місцях
позбавлення волі, П. р. земель і майна, режим законності тощо).
Правовий статус особи – юридично закріплене положення
особи в суспільстві.
Правосуддя – це форма захисту права судовою владою, яка
виражається у розгляданні та вирішенні цивільних, кримінальних,
адміністративних справ, а також економічних спорів з метою охорони
прав та законних інтересів громадян, організацій, суспільства та
держави. Рішення суду є актом правосуддя по захисту порушеного або
оспорюваного права.
Праймеріз – це висунення кандидата із застосуванням
голосування виборців.
Преамбула – коротка вступна частина до конституції. В ній
зазначаються цілі конституції, вказуються історичні умови її видання.
Предмет – суспільно-політичні відносини, закріплені в
основних джерелах права національних правових систем, які
виникають між людиною, суспільством і державою.
Президент – ( від лат.- той, що сидить спереду) – обраний
народом, парламентом або представницькою колегією глава держави,
який отримує владу на визначений термін у порядку делегації.
Президентсь ка республіка – це форма правління, при якій діє
принцип поділу влади, глава держави стоїть над парламентом і є
главою уряду. (Напр.: Бразилія, Заїр, Мексика, США та ін.)
Прерогатива королівська – це сукупність правомочностей
монарха, які формально належать монарху, але в основному
реалізуються урядом.
Престолонаслідування – один з основних
елементів
монархічної системи правління. Означає перехід влади монарха від
одного представника царської (королівської) сім'ї (династії) до іншого
у визначеному порядку: встановлюються коло осіб, які мають право
на престол, і черговість його зайняття.
Принцип
субсидіарності
(субсидіарність) –
принцип
соціальної філософії, згідно з яким муніципальні функції, як
правило, здійснюються переважно тими властями, які мають
найтісніший контакт з громадянином.
Промульгація закону – заключна стадія законодавчого
процесу, підписання й опублікування главою держави закону,
прийнятого парламентом.
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Притулок дипломатичний – притулок з усіма відповідними
наслідками надається в дипломатичному або консульському
представництві.
Пропорційна виборча система – за цією системою виборів
депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно
кількості голосів виборців, отриманих кожною з них у межах
багатомандатного виборчого округу.
Профспілки – об’єднання робочих та службовців для захисту
своїх соціально-економічних, соціальних та трудових інтересів.
Пряме виборче право – право виборця обирати та бути
обраним у виборний орган або на виборчу посаду. Діє переважно на
виборах нижньої палати парламентів, іноді верхніх палат (наприклад,
у США, Італії, Польщі), президентів (наприклад, у Мексиці, Болгарії),
майже завжди – органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
Регламент (французьке reglement, від regle – правило) –
1) сукупність правил, що визначають порядок діяльності державного
органу, установи, організації (наприклад, Регламент Верховної Ради
України); 2) порядок ведення засідань, конференцій, з'їздів; 3) назва
деяких актів міжнародного конгресу і конференцій (наприклад,
Віденський Регламент 1815). Регламент як правовий акт, що детально
визначає
внутрішню
організацію
і
порядок
діяльності
представницьких і деяких інших державних органів, приймається, як
правило, самим цим органом, на підставі і відповідно до закону, що
визначає правовий статус даного органу.
Релігійні об’єднання – це добровільне об’єднання людей на
релігійній основі (християни, буддисти, мусульмани, іудеї та ін.), яке
зазвичай має масовий характер, немає фіксованого членства та діє на
основі релігійних приписів.
Республіка – ( лат. – справа, - суспільний, всенародний) –
форма правління, за якої всі вищі органи державної влади чи
обираються громадянами на певний строк, чи формуються
представницькими установами.
Республіка
змішана
(квазіпрезидентська
або
напівпрезидентська) – характеризується рисами як парламентської,
так і президентської республіки. Практика державного будівництва
різних країн світу знає різні приклади такого поєднання.
Республіка президентська (дуалістична) – характеризується
тим, що глава держави – президент – обирається позапарламентським
шляхом (на загальних виборах) і водночас є главою виконавчої влади;
уряд формується президентом при номінальній участі парламенту;
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уряд несе політичну відповідальність перед президентом; виконавча
влада зосереджена в руках президента, який формально чи фактично
очолює уряд.
Референдум – ( лат. – те, що має бути повідомлене) – важлива
форма безпосередньої демократії, що являє собою голосування
виборців (певної, визначеної законом групи виборців), шляхом якого
ухвалюється рішення з будь-яких питань державного або
самоврядного характеру (крім тих,які згідно з законом не можуть бути
винесені на референдум), що обов’язкове для виконання органами,
організаціями і громадянами, відносно яких це рішення має
імперативний характер
Рухи – об’єднання, що зазвичай створюються для боротьби за
права та свободи громадян, можуть мати фіксоване членство, статут.
Сенат (лат. senatus – рада старійшин, сенат, від senех – старий,
старик) – 1) один з вищих державних органів у Давньому Римі
республіканського періоду, що виник з ради старійшин
патриціанських родів наприкінці царської епохи (VІ ст. до н. е.);
2) верхня палата двопалатних законодавчих органів у низці країн
(Бразилія, Італія, Мексика, США, Філіппіни, Франція та ін.). С.
існують як у федеративних державах (Бразилія, США), де вони
представляють інтереси суб'єктів федерації, так і в унітарних
державах (Італія, Франція), де вони представляють інтереси регіонів;
3) вищий орган міського управління у низці країн (напр., С. Берліна);
4) відділення у складі вищих судів деяких країн (напр., С.
Федерального конституційного суду ФРН).
Сесія – це певний період часу, коли парламент та його палати
проводять пленарні засідання, розглядають законопроекти та
приймають певні рішення.
Система гарантій – це умови, засоби й методи, які
забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод
людини.
Соціальна держава – сучасний тип демократичної державності,
який формується і розвивається в умовах відносно стабільної та
розвиненої економіки і демократичної політичної системи.
Соціальна політика – система правових, організаційних та
інших заходів державних і недержавних установ і організацій, що
враховують економічний потенціал країни і спрямовані на
підтримання соціальної стабільності у суспільстві, створення умов для
постійного зростання добробуту працездатних осіб та забезпечення
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належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші
життєві обставини не має достатніх засобів до існування.
Соціальна система – це система взаємних обов’язків між
різними соціальними группами та прошарками населення, яка
склалася та розвивається у певному суспільстві з приводу розподілу
матеріальних благ, праці, послуг.
Соціальний захист особи – це діяльність держави та інших
суспільних інститутів щодо встановлення і реалізації її соціальних
гарантій у вигляді певних пільг і переваг.
Соціально-економічні права – права якими наділена людина
як учасник економічного життя держави; закріплюють певні форми
підтримки людини з боку держави та суспільства.
Спікер – одноосібний голова парламенту або нижньої палати в
усіх англомовних країнах .
Суб’єкти конституційного права – це особи, спільноти людей,
органи, організації тощо, які згідно з приписами конституційноправових норм є носіями суб’єктивних юридичних прав і обов’язків.
Суб’єктивне виборче право – це гарантоване громадянину
державою право (можливість) на участь у виборах державних органів і
органів місцевого самоврядування, а також участь у процедурах
безпосередньої демократії. Інакше кажучи, це сукупність виборчих
прав громадянина, які гарантовані державою.
Суверенітет – (від фр.- верховна влада) – верховенство і
незалежність влади, тобто її право на власний розсуд розв’язувати свої
внутрішні й зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої
влади.
Суверенітет державний – це політико-юридична властивість
держави, що виражається у верховенстві її влади усередині країни і
незалежності ззовні.
Суверенітет народний – означає верховенство народу як
джерела і носія влади, його право самому вирішувати свою долю,
безпосередньо чи через представницькі органи брати участь у
формуванні політики своєї держави, складу її органів, контролювати
діяльність державної влади.
Суверенітет національний – це народний суверенітет.
Судовий прецедент – рішення по конкретній справі, яке,
завдяки обґрунтуванню, стає правилом, обов’язковим для всіх судів
тієї ж чи нижчої інстанції при розгляданні аналогічних справ. Судовий
прецедент діє не тільки в разі відсутності закону, але й паралельно з
ним.
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Суспільний лад – це суспільні відносини, що існують з приводу
організації і діяльності суспільства, які регламентовані Конституцією і
іншими законами держави; система суспільних відносин, які
охороняється державою і правом та знаходиться під їх політичним
впливом.
Тоталітаризм – антидемократичний правовий режим, в умовах
якого держава, політична влада повністю підпорядковують собі
суспільство й особистість, усі сторони їх життєдіяльності,
придушують права та свободи людини і громадянина. Для Т.
характерні: всебічний контроль за життям суспільства та особистості;
однопартійна система і заборона діяльності опозиції; мілітаризація
суспільного виробництва; централізація і бюрократизація влади;
порушення прав і свобод особистості, контроль за ЗМІ; закритість
суспільства.
Узурпація державної влади (лат. usurpatio – незаконне
захоплення, зловживання) – насильницьке захоплення державної
влади або її присвоєння будь-якою партією, організацією, державним
органом чи посадовою особою, яким така влада або певний обсяг
владних повноважень за Конституцією і законами не належить.
Може здійснюватися унаслідок державного чи військового
перевороту тощо. У всіх демократичних країнах У. д. в. є тяжким
державним злочином.
Уряд – це колегіальний орган державної влади загальної
компетенції, який здійснює керівництво поточним управлінням
країною згідно із законодавством.
Уряд – один з найважливіших державних органів, що очолює
виконавчу гілку влади і всю систему її органів.
Фашизм – реакційний, правоекстремістський рух, спрямований
на встановлення відкритої терористичної диктатури, жорстке
придушення демократичних прав і свобод опозиції. Виник 1919 р.
В Італії, а згодом і в Німеччині. У сучасних умовах Ф. існує у вигляді
різноманітних замаскованих неофашистських, неонацистських
політичних партій, груп, організацій, рухів.
Федералізм (від лат. foedus – союз, договір) – принцип
політичного і національно-територіального устрою держави, її
політико-правова ідеологія.
Федерація – це складна союзна держава, складові частини якої
(суб’єкти федерації) наділені певною політичною незалежністю,
мають певні ознаки державності. (Напр.: Аргентина, Бельгія, Індія,
Канада, Мексика, США, Швейцарія та ін.).
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Федерація асиметрична – це федеративні держави, де суб’єкти
за статусом є різними.
Федерація договірна – створюється на основі волевиявлення
суб’єктів, які відповідно об’єднуються.
Федерація конституційна –
створюється за рішенням
«центру» і без будь-якого волевиявлення з боку складових, що
набувають статусу суб’єктів; основою їх створення є їх конституції, за
якими не визнається договірна природа.
Філіація – набуття громадянства за народженням.
Форма держави – це комплексний інститут конституційного
права, який становить систему норм, що регулюють у своїй
сукупності структуру і взаємовідносини основних органів держави,
політико-територіальний устрій,
головні
методи
діяльності
державного апарату і форми його зворотного зв’язку з населенням.
Форма
державного
правління
–
це
комплексний
конституційно-правовий інститут; певний спосіб організації верховної
влади в державі, який характеризується структурою, порядком
формування, компетенцією вищих органів державної влади,
встановленим порядком взаємовідносин між ними, ступенем участі
населення в їх формуванні; організація влади, що характеризується її
формальним джерелом; структура і правове становище вищих органів
державної влади (глави держави, парламенту, уряду), а також
установлений порядок взаємин між ними. Головною, визначальною
ознакою Ф. п. є правовий статус глави держави (виборний і
змінюваний у республіці, спадкоємний – у монархічній державі). Для
сучасних держав характерні дві Ф. п.: республіки і монархія.
Форма державного устрою – порядок (спосіб) поділу території
держави на визначені частини і співвідношення влади між ними та
державою в цілому, а також взаємозв’язок компетенції між вищими,
центральними органами та органами суб’єктів федерації – у
федеративних держава; центральними органами та органами регіонів
(політичних автономій) – у регіональних державах; центральними
органами
та
адміністративно-територіальними
одиницями
(територіальними автономіями) – в унітарних державах.
Форма конституції – це спосіб організації та вираження
конституційних норм.
Фракція – 1) організована група членів політичної партії,
утворена для проведення її політики в парламенті, органах місцевого
самоврядування тощо; 2) угруповання всередині політичної партії, яке
виступає зі своєю власною політичною платформою, відмінною від
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основної (генеральної) лінії партії, і бореться проти політики,
прийнятої більшістю членів партії; 3) об’єднання депутатів у межах
однопалатного парламенту або однієї з палат двопалатного
парламенту, наділене повноваженнями з реалізації парламентських
функцій; 4) об’єднання депутатів у парламенті, утворені за нормами
спеціального закону або парламентського регламенту.
Цензи– установлені Конституцією або законами певні критерії,
наявність яких необхідно для реалізації громадянином деяких
соціально-економічних і політичних прав (наприклад, досягнення
певного віку).
Шаріат (араб. – прямий, вірних шлях, право, закон ) – звід
мусульманських правових і теологічних нормативів, закріплених перш
за все в Корані і Сунні і проголошених ісламом «вічним і незмінним»
результатом божих установок. Шаріат ще називають мусульманським
релігійним законом (правом).
Штандарт – прапор глави держави (імператора, короля,
президента), що піднімається під час його перебування у палаці
(палацовий Ш.), на військовому судні (судновий Ш.) тощо.
Юрисдикція (jurisdiction) – правова сфера, на яку
поширюються
повноваження
даного
державного
органу;
компетенція судових органів щодо розгляду цивільних,
кримінальних та інших справ; сфера питань, що даний суд має право
розглядати і вирішувати.
Юстиція – система судів, які покликані здійснювати
юрисдикційну діяльність (правосуддя), тобто ухвалювати правові
рішення щодо спірних та конфліктних питань у різноманітних сферах
суспільного життя.

221

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО
ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти:
1. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония,
Бразилия: [учебное пособие для студентов вузов] / сост.
В.В. Маклаков. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 625 с.
2. Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
3. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: Принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года / Российская
Федерация. Конституция. – М. : Айрис Пресс : Рольф, 2001. – 64 с.
4. Конституции зарубежных стран : Сборник / сост. В.Н. Дубровин. –
М.: Юрлитинформ, 2000. – 366 с.
5. Нова Федеральна конституція Швейцарії [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://
www.rada.gov.ua/
LIBRARY
/catalog/aconst1.htm
6. Основной закон Федеративной Республики Германия от
23 мая 1949 г . (с последующими изменениями и дополнениями до
20 октября 1997 г.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rfhwb.de/ Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm
Література
Основна:
7. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: посіб. для
підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. – Х. : Право, 2013. – 224 с.
8. Державне право зарубіжних країн (у схемах) / 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.
9. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посібник /
В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С. М. Пашков. – 2ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 467 с.
10. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс:
підручник для студентів вузів / В.М.Шаповал. – К.: Юрінком Інтер,
2010. – 462 с.

222

Додаткова:
11. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран:
Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2008. – 624 с.
12. Афанасьева О. В. Конституционное право зарубежных стран /
Афанасьева О. В., Колесников Е. В., Комкова Г. Н. – М. : Юрайт,
2010. – 404 с.
13. Герак P. C. Правова система Франції: загальна характеристика
структури та джерел права // Правова держава: Щоріч. наук. пр. інту держави та права ім. В. М. Корецького ПАН України: Вип. 13.
— К., 2002. — 584 с.
14. Государственное устройство, парламентаризм и содействие
развитию экономики Федеративной Республики Германии: отчет о
командировке / В. Н. Василенко [и др.]; НАН Украины, Ин-т экон.прав. исслед. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 38 с.
15. Государство и право, история и культура Великобритании и США:
пособие для подгот. к экзаменам / И. А. Сенченко. - М. : Приориздат, 2005. – 255 с.
16. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна
частина: навч. посіб. / Р. С. Мартинюк. – Острог : Видавництво
Національного ун-ту «Острозька академія», 2007. – 200 с.
17. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина: навч. посіб. /
Ю. М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010.
– 211 с.
18. Державне право зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / С. К. Бостан, С. М. Тимченко; Запорізький юридичний ін-т
МВС України, Київський юридичний ін-т МВС України. – К.:
[б.в.], 2005. – 504 с.
19. Державне право зарубіжних країн: навч.-метод. посібник /
В. С. Коваль, Р. Г. Валєєв; Луганський держ. ун-т внутрішніх
справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 152 с.
20. Державне право зарубіжних країн: навч. посіб. / Ален Панов ;
Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т міжнар. відносин,
Каф. міжнар. відносин. – Ужгород: Бреза А. Е., 2011. – 229 с.
21. Державне право зарубіжних країн: особлива частина: навч. посіб. /
[Л. Д. Варунц та ін.] ; за заг. ред. В. О. Серьогіна; Харк. нац. ун-т
внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 292 с.
22. Зінченко В. «Право народу» в конституційному законодавстві
США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав
223

людини і демократії [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко //
Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер.:
Право. – 2013.– № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Choasp_2013_1_16.pdf
23. Избранные конституции зарубежных стран: учебное пособие для
бакалавров / ред. Б. А. Страшун. – М.: Юрайт, 2012. – 796 с.
24. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву /
А. А. Белкин; Ассоциация Юридический центр. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. – 320 с.
25. Исполнительное производство Франции / Е. Н. Кузнецов. – СПб.:
Издательский дом Санкт-Петербургского университета, 2005. –
279 с.
26. История правовой системы Японии / В. Н. Еремин. – М.:
РОССПЭН, 2010. – 294 с.
27. Ковачев Д.А. Конституционное право государств Европы /
Ковачев Д.А. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 310 с.
28. Комментарий
к
Конституции
Российской
Федерации
(постатейный) / М. Б. Смоленский - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
– 312 с.
29. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:
учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. и
спец. «Юриспруденция» / А. С. Автономов. – М.: ТК Велби; М.:
Проспект, 2007. – 548 с.
30. Конституционное
право:
энциклопедический
словарь
/
С. А. Авакьян [и др.] ; ред. С. А. Авакьян. – М.: НОРМА: ИНФРАМ, 2001. – 676 с.
31. Конституционное право Германии и Франции: курс лекций /
И.В. Обухович; Учреждение образования Федерации просоюзов
Беларуси Международный ин-т трудовых и социальных
отношений. – Минск: Асобны Дах, 2004. – 93 с.
32. Конституционное право государств Восточной Европы (на
примере Польши, Словакии, Чехии, Беларуси, Молдовы, России,
Украины, а также Азербайджана, Армении) [Текст] : учеб. пособие
/ В. П. Кириленко, Е. В. Мандрыка. – Симф.: АРИАЛ, 2010. – 255
с.
33. Конституционное право государств Европы: учеб. пособие для
студ. юрид. вузов и ф-тов / Л. Л. Алексеева [и др.]; отв. ред.
Д. А. Ковачев; Институт законодательства и сравнительного

224

правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.:
Волтерс Клувер, 2005. – 310 с.
34. Конституционное право зарубежных стран (в схемах) : учеб.
пособие /
В. И. Плотницкий. – М.: ООО «Новое знание», 2003.
– 251 с.
35. Конституционное право зарубежных стран : Учеб. пособие /
А. И. Фомин, В. В. Гнилорыбов; Восточноукр. нац. ун-т им.
В.Даля. – Луганск, 2006. – 288 c.
36. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций /
Э. П. Григонис, В. П. Григонис. – СПб.: Питер; М.; Х.; Минск:
[б.и.], 2002. – 414 с.
37. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для студ.
вузов, обучающихся по спец. 021100 «Юриспруденция» /
А. М. Арбузкин. – М.: Юристъ, 2005. – 666 с.
38. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов /
Под общей ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф.
Ю.И.Лейбо и д.ю.н. проф. Л.М.Энтина. – М.: Норма, 2004. – 832 с.
39. Конституционное право и политические институты: учеб. пособие /
Ж. Жакке; пер. с фр. В. В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2002. – 363 с.
40. Конституционное право Соединенных Штатов Америки. Основные
институты: пособие для студ. / М. Ф. Чудаков. – Минск: Тесей,
2003. – 191 с.
41. Конституционное развитие в современном мире. Основные
тенденции: [монография] / Р. В. Енгибарян; Московский гос. ин-т
международных отношений (ун-т) МИД России. Международный
ин-т управления. – М.: Норма, 2007. – 495 с.
42. Конституционный контроль и конституционное правосудие
зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование /
А. А. Клишас; общ. ред.
В. В. Еремян. – М. : Международные
отношения, 2007. – 495 с.
43. Конституції
зарубіжних
країн
та України
(
основи
конституціоналізму ): навчально-методичний довідник / Микола
Іванович Малишко. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2000. – 112 с.
44. Конституції
зарубіжних
країн
та
України
(основи
конституціоналізму): навч.- метод. довід. / М. І. Малишко;
Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). – 2-ге вид., допов. – К.
: МАУП, 2000. – 111 с.

225

45. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч.-метод.
посіб. / уклад. А. З. Георгіца [та ін.]; Чернівецький національний
ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 128 с.
46. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: посіб. для
підготов до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – Вид. 2-е, стер.
– К.: Паливода А. В. [вид.], 2011. – 237 с.
47. Конституційне право зарубіжних країн : Загальна частина:
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни / Л. В. Міхневич. – К. : КНЕУ, 2005. – 164 с.
48. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник для
студентів вузів / Ред. В. О. Ріяка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. –
544 с.
49. Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник для
студентів вузів / Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко. – К. : Істина, 2009.
– 374 с.
50. Конституціоналізм і природа конституції: [монографія] /
М. В. Савчин. – Ужгород: Ліра, 2009. – 372 с.
51. Кралюк П. Творець першої європейської Конституції / П. Кралюк //
День. – 2010. – 26-27 берез. – С. 8.
52. Лисенков С. Властивості Конституції як основного закону та
конституційна регламентація змісту і реалізації суб’єктивних прав і
свобод / С. Лисенков // Підприємництво, господарство і право. –
2006. – № 7. – С. 10-15.
53. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая
часть: учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / Маклаков В.В. – М.:
Волтерс Клувер, 2006. – 896 с.
54. Муниципальное управление в США и в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии: сравнительно-правовое
исследование: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мишина Наталья
Викторовна; Одесская национальная юридическая академия. – О.,
2002. – 210 л.
55. Правовая система Италии: общетеоретическая характеристика
основных элементов: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Садовская
Ольга
Николаевна;
Одесский
национальный
ун-т
им.
И.И.Мечникова. – О., 2001. – 218 л.
56. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН
і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН /
Геннадій Рижков. – К.: Книга для бізнесу, 2008. – 112 с.

226

57. Процюк І. Законодавча влада в президентській республіці (на
прикладі США) / І. В. Процюк // Публічне право. – 2013. – № 1. –
С. 45-51.
58. Сокольська Л. Прийняття конституції США / Л. Сокольська //
Історія та правознавство. – 2009. – № 2. – С. 7-8.
59. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. – К.:
Издательский дом «Княгиня Ольга», 2007. – 416 c.
60. Сравнительное конституционное право: учеб. пособие /
Б. Н. Топорнин [и др.]; отв. ред. В. Е. Чиркин; РАН, Институт
государства и права. – М.: Международные отношения, 2002. –
446 с.
61. Сравнительное конституционное право и политические институты:
курс лекций / А. Н. Медушевский; Государственный ун-т - Высшая
школа экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 511 с.
62. Страшун Б. А. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран / Страшун Б. А. – М. : Норма, 2010. – 895 с.
63. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права /
Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр.
держ. ун-ту внутр. справ. - [2-е вид.], [допов.]. – Запоріжжя:
Дніпровський металург, 2010. – 303 с.
64. Федераліст: коментар до Конституції Сполучених Штатів /
А. Гамільтон [и др.]; пер. з англ. Н. Комаров. – К.: Сфера, 2002. –
490 с.
65. Харчук Р. Правове регулювання нормативної діяльності голови
виконавчої влади в США / Р. Харчук // Публічне право . – 2013. –
№ 1. – С. 318-323.
66. Чекаленко Л. Провал Конституції Європейського Союзу: що далі? /
Л. Чекаленко // Персонал. – 2008. – № 3-4. – С. 31-39.
67. American constitutional law / L. Fisher. – New York[etc.]: McGraw Hill, 1990. – xix, 1357 p.
68. Comparative municipal law: methodolog. manual on the course of
lecture in English for law students and post-graduates of the Nat. Univ.
«Odesa academy of law» / N. V. Mishyna; Nat. univ. «Odesa acad. of
law», Dep. of Constit. law. – Odesa: Feniks, 2011. – 152 p.
69. Japanese democracy: power, coordination, and performance /
B. Richardson. – New Haven [б.в.] ; London : Yale University Press,
1997. – IX, 324 p.

227

70. Laws and regulations of the People's Republic of China. Constitutional
law / Comp. by the Legislative affairs office of the State Council. –
[Beijing]: China legal publ. house, 2011. – 464 p.
71. The monarchy and the constitution / V. Bogdanor. – Oxford[etc.]:
Clarendon press, 1995. – 328 p.
72. The politics of the British constitution / M. Foley. – Manchester; New
York: Manchester UP, 1999. – 296 p.
73. Transition? To rule of Law? Constitutionalism and transitional justice
challenged in Central & Eastern Europe / C. Varga. – Pomáz: Kráter,
2008. – 292 p.

228

