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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» для студентів 
спеціальності 081мб1 «Право» освітнього ступеня бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Консти-
туційне право»; 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Право Європейського Союзу», «Міжнародне пуб-
лічне право», «Міжнародний захистправ людини» 

2. Кількість кредитів ЄКТС 5 
3. Кількість модулів: денна – 3; заочна – 3  
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану 

обов’язкова 
5. Курс: денна – 1, заочна – 1 
6. Семестр: денна – 2, заочна – 2 
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: – загальна кіль-

кість: 2 семестр – 150 год. 
  – лекції: 34 год. 
  – семінарські заняття: 30 год. 
  – самостійна робота: 86 год. 
  – вид підсумкового контролю: екзамен  
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 150 год. 
  – лекції: 6 год 
  – практичні заняття: 6 год. 
  – самостійна робота: 138 год 
  – вид підсумкового контролю: екзамен 
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Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Держа-
вне (конституційне) право зарубіжних країн» для студентів спеціаль-
ності 081мб1 «Право» освітнього ступеня бакалавр з права Білгород-
Дністровського локального центру дистанційного навчання, Микола-
ївського локального центру дистанційного навчання, Херсонського 
локального центру дистанційного навчання, Черкаського локального 
центру дистанційного навчання 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Консти-
туційне право»; 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Право Європейського Союзу», «Міжнародне пуб-
лічне право», «Міжнародний захистправ людини» 

2. Кількість кредитів ЄКТС 5 
3. Кількість модулів: денна – ; заочна – 3  
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану 

обов’язкова 
5. Курс: денна – , заочна – 1 
6. Семестр: денна – , заочна – 2 
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: –  
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 1 семестр – 

150 год. 
  – лекції: 6 год 
  – практичні заняття: 6 год. 
  – самостійна робота: 138 год 
  – вид підсумкового контролю: екзамен 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати 

навчання з навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є вивчення основних 

теоретичних положень науки зарубіжного державного 

(конституційного) права, базових інститутів державного (конститу-

ційного) права зарубіжних країн, загальнотеоретичних та 

загальноправових проблем (громадянство, правове положення особи в 

зарубіжних країнах, форма державного устрою, форма державного 

правління, політичний режим, політичні партії і партійні системи, 

виборче право і виборчі системи зарубіжних країн, парламентаризм, 

інститут глави держави, судова влада, теорія і практика місцевого 

управління та самоврядування тощо), а також сучасних проблем 

національного конституційного права окремих країн. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» є: 

- ознайомлення студентів з базовими інститутами державного 

права зарубіжних країн, засвоєння основних особливостей організації 

діяльності органів державної влади, виявлення закономірностей та 

особливостей здійснення державної влади та місцевого самоврядуван-

ня в  державах світової спільноти; 

- вироблення вміння аналізувати конституції 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 права зарубіжних країн у вирішенні професійних завдань. 

 
 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 
 
№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до навчання з 

деяким ступенем автономії 
(ЗК-3). 

Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для по-
вного та всебічного встанов-
лення певних обставин 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

(ПРН 7).  
2. Здатність застосовувати 

знання на практиці у стан-
дартних та окремих неста-
ндартних ситуаціях (ЗК-8). 

Визначати вагомість та пере-
конливість аргументів в оцінці 
заздалегідь невідомих умов та 
обставин (ПРН 1).  

3. Здатність знаходити творчі 
рішення або відповіді на 
чітко визначені та абстрак-
тні проблеми на основі 
ідентифікації та застосу-

вання даних (ЗК-10). 

Формулювати власні обґрунто-
вані судження на основі аналі-
зу відомої проблеми. Оцінюва-
ти недоліки і переваги 
аргументів (ПРН 4). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
4. 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 

Повага до честі і гідності 

людини як найвищої соціа-

льної цінності, розуміння її 

природи (ФК-3); 

Знання і розуміння міжна-

родних стандартів прав 

людини, їх закріплення у 

законодавстві України 

(ФК-4); 
Здатність застосовувати 
знання завдань, принципів і 
доктрин національного 
права, а також змісту пра-
вових інститутів, щонайм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності 
та змісту основних правових 
інститутів і норм фундамента-
льних галузей права (ПРН 13).  
 

енше з таких галу-
зей права, як конституційне 
право, адміністративне 
право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кри-
мінальне і кримінальне 
процесуальне право (ФК-
5). 

 

7. Здатність до застосування 
норм матеріального і про-
цесуального права при мо-
делюванні правових ситуа-

Готувати проекти необхідних 
актів застосування права від-
повідно до правового висновку 
зробленого у різних правових 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

цій, окремих процедур 
(ФК-6). 

ситуаціях (ПРН 15). 

8. Здатність кваліфіковано 
застосовувати нормативно-
правові акти, реалізовувати 
норми права у конкретних 
сферах професійної діяль-
ності та самостійно розро-
бляти юридичні документи 
(ФК-7). 

Застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виок-
ремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки (ПРН 14). 

9. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією, 
та основами юридичної 
техніки (ФК-8). 

Давати короткий висновок 
щодо окремих фактичних об-
ставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю (ПРН 5). 

10. Здатність юридично прави-
льно кваліфікувати факти 
та обставини (ФК-9). 

 

11. Здатність аналізувати пра-
вові проблеми та формува-
ти правові позиції, здійс-
нювати публічні виступи, 
брати участь в дискусіях з 
правових питань (ФК-10). 

Здійснювати аналіз суспільних 
процесів у контексті аналізо-
ваної проблеми і демонструва-
ти власне бачення шляхів її 
розв’язання (ПРН 2). 

12. Здатність до консу-
льтування з правових пи-
тань, зокрема, можливих 
способів захисту прав та 
інтересів клієнтів, відпові-
дно до вим 

Надавати консультації щодо мо-
жливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних право-
вих ситуаціях (ПРН 16). 
 

ог професійної ети-
ки, належного дотримання 
норм щодо нерозголошен-
ня персональних даних та 
конфіденційної інформації 
(ФК-11). 

 

   
13. Здатність до аналізу актів 

законодавства та судової 
практики, практики діяль-
ності інститутів публічної 

Самостійно визначати ті об-
ставини, у з'ясуванні яких пот-
рібна допомога, і діяти відпо-
відно до отриманих 
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№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

влади (ФК-14). рекомендацій (ПРН 8). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «   »            2020 року № ___. 
 
Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

 

Модуль 1 

Державне (конституційне) право як галузь права, науки і 

навчальної дисципліни в зарубіжних країн. Конституційно-

правовий статус особи в зарубіжних країнах 

 

Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного 

(конституційного) права зарубіжних країн 

Поняття державного (конституційного) права зарубіжних країн 

як галузі права, науки і навчальної дисципліни. Особливості розмежу-

вання понять «конституційне право зарубіжних країн» та «державне 

право зарубіжних країн». Витоки державного (конституційного) права 

зарубіжних країн. Особливості сучасного етапу генезису державного 

(конституційного) права зарубіжних країн. Предмет державного (кон-

ституційного) права зарубіжних країн. Конституційно-правові 

відносини: суб’єкти, об’єкти та зміст. Підстави виникнення, змін і 

припинення конституційно-правових відносин, їх види. Поняття ме-

тоду державного (конституційного) права зарубіжних країн. Принци-

пи державного (конституційного) права зарубіжних країн. державного 

права зарубіжних країн. державного права зарубіжних країн. 

Конституційно-правові норми: поняття та класифікація. Конституцій-

но-правове регулювання: поняття, способи і форми. 

Поняття джерела державного (конституційного) права зарубі-

жних країн та його значення.  

 

Тема 2. Конституції зарубіжних країн 

Поняття, зміст та функції конституції. Історичний розвиток 

терміну «конституція». Конституції – акти імператорів в добу прин-

ципату. Застосування терміну «конституція» в період Середньовіччя. 

Вплив Великої Французької революції на поширення конституцій у 

Європі. Юридичні властивості конституції. Роль конституції в 
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зарубіжних країнах. Правова охорона конституції. Тлумачення 

конституції. 

Класифікація конституцій. Структура конституції: преамбула, 

основна частина, прикінцеві положення, перехідні положення. 

Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій. Конституція і 

мусульманське право. 

Поняття та суть інституту конституційного контролю (нагля-

ду). Об’єкти конституційного контролю. Види конституційного кон-

тролю. Моделі конституційного контролю в зарубіжних державах. 

Органи конституційного контролю, їх повноваження.  

 

Тема 3. Конституційно-правовий статус особи в зарубіжних 

країнах 

Поняття конституційно-правового правового статусу людини і 

громадянина в зарубіжних країнах. Поняття прав і свобод людини і 

громадянина. Основні етапи  становлення прав і свобод громадян у 

зарубіжних країнах. Класифікація прав і свобод людини і 

громадянина. Природні права і свободи: право на життя, право на 

приватну власність. Економічні, соціальні та культурні права особи в 

зарубіжних країнах. Конституційні обов’язки громадянина. 

Поняття, види та правове закріплення конституційних гарантій 

прав і свобод. Судовий захист прав і свобод. Інститут уповноваженого 

з прав людини (омбудсмена). 

Громадянство (підданство), порядок його набуття і втрати. 

Способи набуття громадянства. Філіація як спосіб набуття 

громадянства у зв’язку з народженням. Натуралізація як спосіб 

набуття громадянства за проханням заінтересованої особи. Трансферт 

як спосіб автоматичної зміни громадянства. Оптація як спосіб зміни 

громадянства шляхом його вибору. Способи втрати громадянства. 

Вихід з громадянства за власним бажанням (експатріація). 

Денатуралізація та денаціоналізація як способи примусового 

позбавлення громадянства. 

Подвійне громадянство. Особи без громадянства. Правовий 

статус іноземних громадян у зарубіжних країнах. Національний 

режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. 

Правове становище іноземних громадян, осіб без громадянства 

та біженців. Конституційно-правове регулювання статусу 

національних меншин і корінних народів у зарубіжних державах. 
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Особливості статусу корінних народів у Сполучених Штатах Амери-

ки, Канаді, Новій Зеландії, скандинавських країнах. 

 

Модуль 2 

Форми держави, вищі органи державної влади,  

місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 
 

Тема 4. Держава як категорія державного (конституційно-

го) права зарубіжних країн 

Поняття, сутність та ознаки держави. Державні символи і дер-

жавна мова в зарубіжних країнах.  

Форми правління: поняття, види, особливості. Монархія: по-

няття і сутність. Основні ознаки монархії. Роль монархії в розвинутих 

країнах. Абсолютна монархія, її ознаки. Дуалістична монархія, її 

ознаки. Загальні риси й особливості дуалістичних монархій у різних 

країнах. Парламентарна монархія, її ознаки. Загальні риси й особ-

ливості монархії у Об’єднаному королівстві Великої Британії та Пів-

нічної Ірландії та Японської держави. 

Республіка: поняття і сутність. Ознаки республіканської форми 

правління. Президентська республіка, її ознаки. Загальні риси й особ-

ливості президентських республік (Сполучені Штати Америки, Мек-

сиканські Сполучені Штати). Парламентарна республіка, її ознаки. 

Загальні риси й особливості парламентарних республік (Італійська 

республіка, Федеративна республіка Німеччина, Республіка Індія). 

Змішані форми правління (Французька республіка по Консти-

туції 1958 p.). Виборна монархія. 

Державний устрій, національне і расове питання. Унітарні 

держави. Правове положення адміністративно-територіальних оди-

ниць. Централізовані держави (Французька республіка). Форми конт-

ролю центральної влади над органами місцевого самоврядування. Від-

носно децентралізовані унітарні держави (Об’єднане королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії). 

Федерація: поняття, ознаки, основні риси. Правове положен-

ня суб'єкта федерації (штату, землі, провінції, кантону). Основні сис-

теми розподілу компетенції між союзом і суб'єктами федерації. Ви-

няткова компетенція союзу і суб'єктів федерації (Канада). 

Виняткова компетенція союзу, сфера конкуруючої компетенції союзу 

і суб'єктів федерації (Федеративна республіка Німеччина, Австрійсь-

ка республіка, Пакистан). Виняткова компетенція союзу, виняткова 
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компетенція суб'єктів федерації і сфера конкуруючої компетенції со-

юзу і суб'єктів федерації (Республіка Індія, Малайзія). Юридичний і 

фактичний розподіл компетенції між союзом і суб'єктами федерації. 

Поняття політичного режиму. Демократичні політичні режими: 

поняття й ознаки. Основні теорії демократії. Недемократичні (автори-

тарні) політичні режими: поняття й ознаки. Різні форми і методи 

обмеження демократії. Види недемократичних (авторитарних) режи-

мів. Тоталітарні режими: поняття й ознаки. Види тоталітарних режи-

мів. Фашизм. Характерні риси й ознаки фашистського режиму. Нео-

фашизм. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 

 

Тема 5. Конституційно-правовий статус політичних партій 

та інших громадських об’єднань 

Поняття, сутність та функції політичних партій в зарубіжних 

країнах. Історичний розвиток політичних партій. Класифікація полі-

тичних партій. Організаційна будова політичних партій. Інституціона-

лізація політичних партій. Фінансування політичних партій. Вищий та 

центральні керівні органи політичної партії. Місцеві партійні органи в 

зарубіжних країнах.  

Партійні системи зарубіжних країн: поняття та види. 

Багатопартійні системи зарубіжних країн. Двопартійні системи зару-

біжних країн. Однопартійні системи зарубіжних країн. 

Конституційні засади та межі правового регулювання гро-

мадських об’єднань в зарубіжних країнах.  

Конституційно-правовий статус релігійних громад і церкви в 

зарубіжних державах.  

 

Тема 6. Конституційні форми безпосередньої демократії 

Демократія: поняття та види. Виборче право. Джерела вибор-

чого права. Принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче 

право.  

Поняття і соціальні функції виборів. Види виборів. Абсентеїзм. 

Відповідальність за неучасть у виборах.  

Види виборчих цензів: віковий ценз; ценз осілості; ценз грамо-

тності й освітній ценз; ценз статі. Інші обмеження виборчого права. 

Вибори. Види виборів. Прямі і непрямі вибори. 

Організація і порядок проведення виборів. Виборчі округи. 

Порушення принципу рівного представництва. Центральні і міс-

цеві органи по проведенню виборів, порядокїхнього формування, 
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компетенція і роль. Реєстрація виборців і складання списків. Порядок 

висування кандидатів. Праймеріз. Виборча застава. Голосування. 

Вільне й обов'язкове голосування. Порушення таємниці голосу-

вання. Виборчий бюлетень, машини для голосування. 

Виборчі системи: поняття і види. Мажоритарні виборчі систе-

ми відносної більшості (Сполучені Штати Америки, Об’єднане коро-

лівство Великої Британії та Ірландії, Республіка Індія). Мажоритарна 

виборча система абсолютної більшості (Французька республіка). 

Мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості (Італійсь-

ка республіка). Сполучення видів мажоритарних систем (Францу-

зька республіка). 

Пропорційні виборчі системи. Методи визначення вибор-

чого метра (квоти). Розподіл мандатів всередині списку (система 

вільних списків, система зв'язаних списків). 

Різні види обмеження принципу пропорціоналізму. Практи-

ка застосування пропорційних виборчих систем (Італійська респуб-

ліка, Фінляндська республіка, скандинавські країни, деякі країни 

Латинської Америки). 

Змішані виборчі системи: паралельне використання різних си-

стем (Федеративна республіка Німеччина, Італійська республіка); ви-

користання елементів різних виборчих систем при домінуванні однієї 

з них (Грецька республіка). 

Оцінка різних видів виборчих систем. Практика проведення 

виборів. Фінансування виборів. Зловживання на виборах. 

Виборчий процес в зарубіжних країнах: поняття, стадії. 

«Первинні вибори» (primaries) у Сполучених Штатах Америки.  

Референдум, його види. Практика застосування референдумів 

(Французька республіка, Швейцарська Конфедерація, Італійська рес-

публіка, Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірлан-

дії). 

 

Тема 7. Глава держави в зарубіжних країнах 
Поняття і юридична природа інституту глави держави в зару-

біжних країнах. Еволюція інституту глави держави в зарубіжних краї-

нах. Місце глави держави в системі поділу влади. Моделі інституту 

глави держави в зарубіжних країнах.  

Повноваження глави держави в зарубіжних країнах та їх види. 

Право «вето» глави держави в зарубіжних країнах.  
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Монарх: особливості конституційно-правового статусу. Поря-

док престолоспадкування. Системи престолоспадкування: салічна, 

кастильська, австрійська, скандинавська, мусульманська і племінна 

системи. Інститут регентства. Недоторканність монарха.  

Президент: особливості конституційно-правового статусу. По-

рядок обрання президента в зарубіжних країнах. Виборчі цензи для 

кандидатів у президенти. Термін повноважень президента. Інститут 

віце-президента. Припинення повноважень президента.  

Конституційно-правовий статус допоміжних органів та уста-

нов при главі держави в зарубіжних країнах. Апарат глави держави в 

зарубіжних країнах.  

Відповідальність глави держави в зарубіжних країнах. Інсти-

тут контрасигнатури. Інститут імпічменту: поняття, форми здійснен-

ня. 

 

Тема 8. Парламент в зарубіжних країнах 

Поняття та походження парламенту в зарубіжних країнах. Мі-

сце і роль парламенту серед вищих органів держави в зарубіжних кра-

їнах. Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.  

Конституційно-правове регулювання структури парламентів у 

зарубіжних країнах. Монокамерні та бікамерні парламенти в зарубіж-

них країнах. Палати парламенту: поняття та порядок їх формування. 

Верхня і нижня палати парламенту в зарубіжних країнах. Комітети 

(комісії) парламентів і палат в зарубіжних країнах. Парламентські 

фракції в зарубіжних країнах. Лобістські групи в зарубіжних країнах.  

Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах. 

Депутатський імунітет. Депутатський індемнітет. Припинення депу-

татських повноважень. 

Компетенція парламентів, способи її закріплення. Парламен-

ти з абсолютно не обмеженою компетенцією (Об’єднане королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії, Нова Зеландія); парламенти з 

абсолютно обмеженою компетенцією (Сполучені Штати Амери-

ки, Французька республіка), парламенти з відносно обмеженою 

компетенцією (Республіка Індія, Малайзія, Федеративна республіка 

Німеччина). 

Порядок діяльності парламентів, звичайні і надзвичайні сесії. 

Колегіальні органи палат: бюро, президії. Партійні фракції і їх-

ня роль у законодавчій діяльності. Регламент палат (Сполучені Шта-

ти Америки, Об’єднане королівство Великої Британії та Північної 
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Ірландії, Федеративна республіка Німеччина, Французька республіка, 

Італійська республіка, Республіка Індія). 

Посадові особи палат і їхнє правове становище. Конгрес 

Сполучених Штатів Америки: спікер, віце-президент, тимчасовий 

голова Сенату, партійні лідери палат. Парламент Сполучених Шта-

тів Америки: спікер, лорд-канцлер, партійні «батоги». 

Комітети парламентів. Види комітетів і порядок їх форму-

вання. Класифікація законодавчих комітетів у залежності від їхньо-

го правового положення, спеціалізації і термінів повноважень 

(американська, англійська й індійська системи). Особливості пра-

вового положення законодавчих комітетів італійського Парламенту. 

Нормативні акти, прийняті парламентами. Приватні і публічні 

біллі в парламентській практиці Сполучених Штатів Америки, 

Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії й Рес-

публіки Індія. Фінансові закони. Інші акти, прийняті парламентами 

(резолюції і їхні види, постанови, звернення та ін.). 

Законодавча процедура в парламентах. Основні стадії зако-

нодавчої процедури: внесення законопроекту і коло суб'єктів законо-

давчої ініціативи; обговорення законопроекту і регламентація дебатів; 

порядок внесення поправок, змін і доповнень до законопроекту: при-

йняття законопроекту і види голосування, розгляд законопроек-

ту в іншій палаті і система подолання колізій між палатами в за-

конодавчому процесі; затвердження законопроектів і вступ їх у 

силу. 

Контроль парламенту за діяльністю уряду в парламентарних 

країнах: вотум довіри і недовіри (парламенти Об’єднаного королівст-

ва Великої Британії та Північної Ірландії, Французької республіки, 

Італійська республіка, Республіка Індія, Японської держави); констру-

ктивний вотум недовіри в парламентській практиці Федеративної 

республіки Німеччина; резолюція осудження, інтерпеляція; пар-

ламентські запитання уряду; розслідувальні комітети; омбудсмани. 

Формальний характер парламентського контролю за діяльністю уряду.  

Діяльність парламентів в економічній сфері: прийняття бю-

джету, контроль за його виконанням; участь парламенту в економі-

чному плануванні; контроль за державним сектором економіки. 

Зовнішньополітичні повноваження парламентів. Судові повно-

важення парламентів. Парламенти країн, що розвиваються. Парла-

мент і парламентаризм. Сучасні теорії парламентаризму. 

Відповідальність парламентів і депутатів у зарубіжних країнах. 
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Тема 9. Уряд у зарубіжних країнах 

Місце уряду в системі вищих органів держави. Класифікація 

урядів зарубіжних країн. Види урядів залежно від їхнього партійного 

складу.  

Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах 

та їх залежність від форми правління. Парламентський і позапарламе-

нтський спосіб формування уряду в зарубіжних країнах. Загальні і 

специфічні риси порядку формування уряду в парламентарній монар-

хії (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 

Японська держава), в дуалістичній монархії, в парламентарній рес-

публіці (Італійська республіка, Федеративна республіка Німеччина, 

Республіка Індія), в президентській республіці (Сполучені Штати 

Америки), в змішаній республіці (Французька республіка). 

Склад і структура уряду. Глава уряду, порядок його призна-

чення, правове положення і роль. Загальні і специфічні риси правово-

го положення глави уряду в парламентарних монархіях (Об’єднане 

королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Японська рес-

публіка), в дуалістичних монархіях, в парламентарних республіках 

(Італійська республіка, Федеративна республіка Німеччина, Республі-

ка Індія), в президентській республіці (Сполучені Штати Америки). 

Консультативні органи при центральних відомствах. Роль підпри-

ємницьких організацій у прийнятті рішень урядовими органами.  

Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. Компетенція 

уряду в зарубіжних країнах. 

Повноваження уряду в області державного управління. Поря-

док діяльності уряду. Процедура прийняття рішень. Роль урядових 

комітетів й інших допоміжних органів (виконавчий апарат при Пре-

зиденті Сполучених Штатів Америки, комітети Кабінету 

Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії). 

Керівництво державним апаратом, здійснюване урядом. 

Повноваження уряду в області законодавства. Взаємини уряду 

і парламенту в парламентарних монархіях (Об’єднане королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії, Японська держава), в дуаліс-

тичних монархіях, в парламентарних республіках (Італійська держа-

ва, Федеративна республіка Німеччина, Республіка Індія), в президе-

нтських республіках (Сполучені Штати Америки). 
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Регламентарна влада уряду (Французька республіка, Італійська 

республіка). Співвідношення регламенту і закону. Особливий характер 

взаємин уряду і парламенту у Французькій республіці. 

Делеговане законодавство: його сутність, види, способи конт-

ролю за ним. Методи і форми впливу уряду на законодавчу діяльність 

парламенту. 

Повноваження уряду в сфері зовнішньої політики. Керівницт-

во збройними силами і дипломатичним апаратом. 

Надзвичайні повноваження уряду, їхнє використання в сучас-

них умовах. 

Підстави і порядок припинення повноважень уряду. 

Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах. 

 

Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах 

Поняття судової влади та її місце в механізмі поділу влади. 

Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах. Поняття 

судової системи. Моделі судових систем: англосаксонська модель, 

романо-германська модель, соціалістична модель, мусульманська мо-

дель. Особливості організації судових систем у державах з унітарною і 

федеративною формами державного устрою. Системи судів загальної 

юрисдикції. Спеціалізовані системи судів.  

Структура судової влади. Суддівський корпус. Правосуддя. 

Специфічні органи з судовими повноваженнями. Суд присяжних: по-

няття та походження.  

Види судових органів. Органи досудового слідства. Суди зага-

льної юрисдикції. Спеціалізовані суди. Інстанційність судових орга-

нів. 

Правовий статус суддів. Суддівський імунітет.  

 

Тема 11. Місцеве управління та самоврядування в зарубі-

жних країнах 

Конституційні засади організації місцевого управління та са-

моврядування в зарубіжних країнах. Поняття місцевого самовряду-

вання в зарубіжних країнах. Поняття та сутність муніципального 

управління. Функції місцевих органів у зарубіжних країнах. 

Основні системи (моделі) місцевого самоврядування: англо-

саксонська модель, романо-германська модель, іберійська модель, 

радянська модель. Проблеми й основні напрямки реформування сис-

теми місцевої влади в зарубіжних країнах на сучасному етапі. 
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Порядок організації та структура місцевих органів в 

зарубіжних країнах. Порядок формування та повноваження представ-

ницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування зарубіжних країн: поря-

док їх формування, організація, повноваження. Глава муніципального 

утворення в зарубіжних країнах. 

Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних 

країнах. 

Правове регулювання відповідальності органів місцевого са-

моврядування в зарубіжних країнах.  

 

Модуль 3 

Державне (конституційне) право  

європейських країн, країн Азії та Америки 

 

Тема 12. Державне (конституційне) право Об’єднаного ко-

ролівства 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 в 

Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Права 

та свободи людини і громадянина в Об’єднаному королівстві Великої 

Британії і Північної Ірландії. 

Монарх як глава держави в Об’єднаному королівстві Великої 

Британії і Північної Ірландії. Королівська прерогатива. Таємна рада 

при монархові (Her Majesty's Most Honourable Privy Council) в 

Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії: понят-

тя, історія, склад та повноваження. 

Вищі державні органи Об’єднаного королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії. Особливості принципу поділу влади в 

Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.  

Парламент Об’єднаного королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії: поняття, історія та структура. Порядок формування 

та склад Палати громад (The Honourable the Commons of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled). 

Порядок формування та склад Палати лордів (the Right Honourable the 

Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and 
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Northern Ireland in Parliament assembled). Лоббі. Конституційно-

правовий статус члена парламенту, посадових осіб палат парламенту.  

Виконавча влада в Об’єднаному королівстві Великої Британії і 

Північної Ірландії. Уряд (Her Majesty's Government) і кабінет (Cabinet 

of the United Kingdom) в Об’єднаному королівстві Великої Британії і 

Північної Ірландії. Структура кабінету та його функції в Об’єднаному 

королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Тіньовий кабінет 

міністрів (Official Opposition Shadow Cabinet). 

Судова система Об’єднаного королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії.  

Палата лордів, Судовий комітет Таємної ради (Judicial 

Committee of the Privy Council) як вищі суди в Об’єднаному королівст-

ві Великої Британії і Північної Ірландії. 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 в Об’єднаному королівстві Великої Британії і Північної Ір-

ландії.  

 

Тема 13. Державне (конституційне) право Французької 

республіки 

Загальна характеристика конституції Французької республіки, 

її характерні риси й особливості. Конституція і конституційний розви-

ток Французької республіки. Джерела конституційного права 

Французької республіки. Перегляд конституції Французької 

республіки. Суб’єкти ініціативи перегляду Конституції Французької 

республіки.  

Конституційно-правовий статус людини та громадянина 

Французької республіки. Права, свободи та обов’язки людини та гро-

мадянина Французької республіки. Основні положення Декларації 

прав людини й громадянина 1789 р. 

Вищі державні органи Французької республіки.  

Президент Французької республіки: порядок обрання та 

компетенція. 

Особливості виконавчої влади у Французькій республіці. Уряд 

Французької республіки: його склад і порядок формування. 
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Конституційно-правовий статус Ради Міністрів Французької 

республіки.  

Парламент Французької республіки: поняття, структура. Поря-

док формування та склад Національних зборів і Сенату. Законодавчий 

процес у палатах парламенту Французької республіки. 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.  Вища Рада магістратури Французької республі-

ки. Статус суддів. Висока палата правосуддя. Суд Французької 

республіки. Економічна і соціальна Рада Французької республіки.  

Місцеве управління й самоуправління Французької 

республіки. Адміністративно-територіальний поділ Французької 

республіки. Заморські території Французької республіки. Системи 

місцевих органів управління й самоуправління в регіонах, департа-

ментах, округах, кантонах, комунах Французької республіки. 

 

Тема 14. Державне (конституційне) право Федеративної 

Республіки Німеччина (ФРН) 

Конституційно-правова природа Основного закону ФРН від 23 

травня 1949  р. Договір між ФРН та НДР про відновлення єдності 

Німеччини від 31 серпня 1990 р. Порядок внесення змін до Основного 

закону ФРН.  

Конституційно-правовий статус людини та громадянина у 

ФРН. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина у ФРН. 

Особливості громадянства у ФРН. Правовий статус німців.  

Вищі федеральні державні органи ФРН. Парламент ФРН: по-

няття, історія, структура, повноваження. Бундестаг: порядок фор-

мування, внутрішня організація. Особливості формування, склад й 

повноваження бундесрату. Федеральний президент: порядок його об-

рання, повноваження. 

Федеральний уряд ФРН, його склад. Порядок формування уря-

ду ФРН. Повноваження уряду ФРН. Конституційно-правовий статус 

Федерального канцлера.  

Конституційно-правова характеристика судової системи ФРН. 

Федеральний Конституційний Суд ФРН.  
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Адміністративно-територіальний поділ ФРН. Німецький 

федералізм. Вищі органи влади в землях ФРН: ландтаги земель, уряди 

земель. Землі ФРН. Конституційні засади розподілу компетенції між 

Федерацією та землями у ФРН. Місцеве самоврядування ФРН. Систе-

ми місцевого управління в містах, округах, повітах та общинах ФРН.  

 

Тема 15. Державне (конституційне) право Швейцарської 

Конфедерації 

Загальна характеристика конституційного ладу Швейцарської 

Конфедерації. Конституція Швейцарської Конфедерації 1999 р. Істо-

ричний розвиток конституціоналізму Швейцарської Конфедерації. 

Конституції кантонів у Швейцарській Конфедерації.  

Конституційно-правовий статус людини та громадянина 

Швейцарської Конфедерації. Права, свободи та обов’язки людини та 

громадянина Швейцарської Конфедерації.  

Законодавча влада у Швейцарської Конфедерації. Федеральні 

збори Швейцарської Конфедерації. 

Виконавча влада у Швейцарської Конфедерації. Федеральна 

Рада Швейцарської Конфедерації. Федеральний канцлер 

Швейцарської Конфедерації. 

Судова влада Швейцарської Конфедерації. Федеральний Вер-

ховний суд – найвищий федеральний судовий орган Швейцарської 

Конфедерації. 

Адміністративно-територіальний устрій Швейцарської Конфе-

дерації. Статус столиці Берну та міста Лозанна. Взаємовідносини між 

конфедерацією та кантонами, напівкантонами.  

Місцеве самоврядування Швейцарської Конфедерації. Округи 

та громади Швейцарської Конфедерації. Місцевий омбудсмен Цюріха. 

 

Тема 16. Державне (конституційне) право Італійської рес-

публіки 

Загальна характеристика Конституції Італійської республіки 

1947 р. Взаємовідносини Італійської республіки і Ватикану.  

Конституційно-правовий статус людини та громадянина Іта-

лійської республіки. Права, свободи та обов’язки людини та громадя-

нина в Італійській республіці.  

Конституційні засади організації системи вищих органів 

державної влади Італійської республіки. Парламент Італійської респу-

бліки: поняття та  структура. Палата депутатів і Сенат Італійської рес-
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публіки: порядок формування, склад, функції, повноваження. Статус 

депутатів Парламенту. Порядок роботи Парламенту та його палат. 

Законодавчий процес.  

Президент Італійської республіки: порядок обрання, функції, 

повноваження, відповідальність.  

Конституційно-правовий статус уряду Італійської республіки. 

Порядок формування та склад Ради міністрів. Голова Ради міністрів.  

Конституційні засади судової влади Італійської республіки. 

Конституційний суд Італійської республіки.  

Політико-територіальний устрій Італійської республіки. По-

няття і зміст адміністративної децентралізації Італійської республіки. 

Області, провінції та комуни Італійської республіки. Органи місцевого 

самоврядування Італійської республіки.  

 

Тема 17. Державне (конституційне) право Королівства Іс-

панія 

Конституція Королівства Іспанія від 29 грудня 1978 р.: 

політико-правова природа.  

Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Ко-

ролівстві Іспанія. Королівства Іспанія. Права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина в 

Особливості організації системи вищої державної влади в Ко-

ролівстві Іспанія. Конституційно-правовий статус Корони в Королівс-

тві Іспанія. Його Величність Король Королівства Іспанія. Інститут 

регентства в Королівстві Іспанія.  

Парламент Королівства Іспанія: вид, структура, порядок фор-

мування. Повноваження Конгресу депутатів та Сенату. 

Конституційно-правовий статус члена парламенту, посадових осіб 

палат парламенту в Королівстві Іспанія.  

Конституційно-правовий статус уряду в Королівстві Іспанія: 

порядок утворення, компетенція, відповідальність. Правовий статус 

глави уряду в Королівстві Іспанія.  

Конституційні засади судової системи Королівства Іспанія. 

Органи судової влади в Королівстві Іспанія. Конституційний суд Ко-

ролівства Іспанія.  

Політико-територіальний устрій Королівства Іспанія. «Великі 

фортеці суверенітету». Організація влади в областях із спеціальним 

статусом в Королівстві Іспанія.  
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Місцеве самоврядування та місцева адміністрація в Королівст-

ві Іспанія. Правовий статус автономій в Королівстві Іспанія. Консти-

туційно-правовий статус  Автономної області Каталонія. 

 

Тема 18. Державне (конституційне) право Російської Феде-

рації 
Основи конституційного ладу Російської Федерації. Харак-

терні риси Конституції Російської Федерації 1993 р. Конституційно-

правовий статус особи. 

Федеративний устрій держави. Конституційно-правове стано-

вище суб’єктів федерації. Розмежування повноважень між органами 

державної влади та суб’єктами федерації. Конституційно правовий 

статус республіки у складі Російської Федерації. Правове положення 

країв, областей, міст федерального значення, автономних областей та 

автономних округів. Основи конституційного ладу та правовий статус 

людини і громадянина. 

Партійна система і політичні партії. Виборче право і виборча 

система. 

Вищі органи державної влади Російської Федерації.  

Президент РФ. Порядок обрання Президента. Повноваження 

Президента. Порядок усунення Президента РФ з його поста за Кон-

ституцією РФ.  

Федеральні збори Російської Федерації. Рада федерацій та 

Державна дума. Порядок висування народних депутатів, голосування 

та визначення результатів виробів. Компетенція Федеральних зборів ї 

порядок їх діяльності.  

Уряд Російської Федерації. Порядок обрання та повноваження 

Голови Уряду, його заступників та федеральних міністрів. Припинен-

ня повноважень Урядом РФ.  

Судова система. Конституційний Суд Російської Федерації: 

його структура та повноваження за Конституцією РФ. Місцеве самов-

рядування. Система органів місцевого самоуправління. 

 

Тема 19. Державне (конституційне) право Китайської На-

родної Республіки (КНР) 

Загальна характеристика та історичний розвиток Конституції 

КНР. 

Конституційно-правовий статус людини та громадянина в 

КНР. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина КНР.  
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Законодавча влада в КНР. Всекитайські збори народних пред-

ставників. Постійний комітет Всекитайських зборів народних пред-

ставників.  

Виконавча влада в КНР. Державна рада КНР. Китайська на-

родна 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 КНР. Конституційно-

правовий статус спеціальних адміністративних районів Гонконг, Ма-

као та Тайвань. Автономні райони в КНР. Муніципальні утворенняв 

КНР. Міста центрального підпорядкування в КНР. 

Місцеве самоврядування в КНР. Місцеві збори народних пред-

ставників, постійні комітети та народні уряди в КНР. 

 

Тема 20. Державне (конституційне) право Японської Дер-

жави 

Загальна характеристика конституції Японської Держави. По-

рядок внесення змін до Конституції Японської Держави. 

Конституційно-правовий статус людини та громадянина в 

Японській Державі. Права, свободи та обов’язки людини та громадя-

нина Японської Держави.  

Вищі державні органи Японської Держави. Імператор Японсь-

кої Держави. Порядок престолонаслідування в Японської Держави. 

Конституційний статус імператора і його функції Японської Держави. 

Парламент Японської Держави: структура та порядок форму-

вання Палати представників і Палати радників. Внутрішня організація 

палат парламенту Японської Держави.  

Кабінет міністрів Японської Держави. Порядок формування 

кабінету Японської Держави, його структура. Функції кабінету Япон-

ської Держави. 

Верховний суд Японської Держави, порядок його формування. 

Особливості здійснення конституційного контролю в Японській Дер-

жаві. 

Адміністративно-територіальний поділ Японської Держави. 

Принцип місцевої автономії в Японській Державі. Органи місцевого 

самоврядування префектур, міст, селищ та сільських громад в Япон-

ській Державі. 
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Тема 21. Державне (конституційне) право Республіки Індія 
Політична система Республіки Індія. Партійна система, зага-

льнонаціональні і регіональні партії Республіки Індія. 

Конституція 1950 року Республіки Індія. Поправки до Консти-

туції Республіки Індія. 

Правовий статус громадянина Республіки Індія, його особли-

вості і гарантії. 

Виборче право і виборча система Республіки Індія. 

Парламент Республіки Індія: поняття, структура та повнова-

ження. Внутрішня організація і взаємостосунки палат. Законодавчий 

процес в Республіці Індія. 

Президент, порядок його обрання та заміщення, юридичні і 

фактичні повноваження, політична роль, відповідальність. 

Уряд Республіки Індія. Рада міністрів і кабінет, його юри-

дична і фактична компетенція, відповідальність. Роль Прем'єр-

міністра. Державний апарат Республіки Індія. 

Індійський федералізм, його особливості. Правове положення 

штатів і їх взаємовідношення з Співдружністю. Статус союзних тери-

торій. Президентське правління. Політико-адміністративний устрій 

штатів і союзних територій. 

 

Тема 22. Державне (конституційне) право Сполучених 

Штатів Америки (США) 

Загальна характеристика Конституції США. Конституція США 

у системі джерел конституційного права США. Структура та 

особливості Конституції США. Поправки до конституції США: поня-

тя та порядок внесення. 

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в 

США. Американський Білль про права (Bill of Rights). 

Вищі федеральні державні органи США. Конгрес США (United 

States Congress): поняття, історія, структура та компетенція. Правове 

становище членів Конгресу США. Сенат (the United States Senate): 

поняття, склад та компетенція. Палата представників (The United 

States House of Representatives): поняття, склад та компетенція. Регла-

менти палат Конгресу США. Правові акти Конгресу США. Законо-

давчий процес у палатах Конгресу США.  
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Президент США та його місце в конституційному механізмі. 

Адміністрація, кабінет, департаменти, виконавчий апарат, виконавчі 

агентства президента США. 

Судова влада США: поняття, конституційні основи її 

організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди США. Вер-

ховний суд США. 

Місцеве самоврядування в США. Адміністративно-

територіальний поділ штатів США. Конституційно-правовий статус 

штату в США. Вищі органи влади штату в США. Статус федерального 

округу Колумбія, Пуерто-Рико, Гуаму, Віргінських островів, Східного 

Самоа. 

 

Тема 23. Державне (конституційне) право Канади 

Суспільно-політичний та адміністративно-територіальний 

устрій Канади. Особливості формування та побудови Конституції 

Канади. Характеристика нормативно-правових актів, що складають 

основу писаної Конституції Канади. Конституційний акт 1982 р. 

Основи правового статусу особи. Хартія прав і свобод. Право 

на в’їзд до держави. Особливості врегулювання мовних питань на 

державному рівні. Федеративні та провінційні закони щодо захисту 

прав людини. 

Вищі органи державної влади. Королева Великої Британії в 

особі генерал-губернатора та парламент як законодавча влада країни. 

Особливості статусу генерал-губернатора. Королівська Таємна Рада 

Канади. Двопалатний парламент: Палата громад та Сенат. Палата 

громад як законодавчий орган держави. Сенат як представницький 

орган виборців у законодавчій владі. Роль політичних партій у роботі 

палат парламенту та політичній системі держави. Повноваження та 

порядок формування Кабінету міністрів Канади. Призначення та 

повноваження прем’єр-міністра, міністрів міністерств та міністрів без 

портфелів. Судова система Канади. Повноваження верховного суду та 

судів графств. 

Федералізм Канади. Правове положення провінцій. 

Законодавчі збори провінцій та їх взаємовідносини з національним 

парламентом. Місцеве самоврядування і управління. Порядок 

формування та повноваження муніципальних урядів територіальних 

громад Канади. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
денної форми навчання спеціальності 081мб1 «Право» з розподілом 
навчального часу за видами занять 

№ 

з/п 
Назва модулю, теми 

Кількість годин за видами за-

нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні 
Поза- 

аудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Державне (конституційне) право як галузь пра-

ва, науки і навчальної дисципліни в зарубіжних країн. Конститу-

ційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах 

1. 

Поняття, предмет, система та 
джерела державного (конститу-
ційного) права зарубіжних країн 

11 2 - – 7 

2. Конституції зарубіжних країн 9 2 2 – 7 

3. 
Конституційно-правовий статус 
особи в зарубіжних країнах 

10 2 2 – 6 

 Загалом 30 6 4 – 20 

Модуль 2. Форми держави, вищі органи державної влади,  

місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 

4. 

Держава як категорія державного 
(конституційного) права зарубіж-
них країн 

8 2 2 – 4 

5. 

Конституційно-правовий статус 
політичних партій та інших гро-
мадських об’єднань 

6 – - – 6 

6. 
Конституційні форми безпосеред-

ньої демократії 
7 2 – – 5 

7. 
Глава держави в зарубіжних краї-
нах 

8 2 2 – 4 

8. Парламент в зарубіжних країнах 8 2 2 – 4 

9 Уряд у зарубіжних країнах 8 2 2 - 4 

10. Судова влада в зарубіжних краї- 8 2 2 – 4 
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нах 

11. 
Місцеве управління та самовря-

дування в зарубіжних країнах 
7 2 2 – 3 

 Загалом 60 14 12 – 34 

Модуль 3. Державне (конституційне) право 

європейських країн, країн Азії та Америки 

12. 

Державне (конституційне) право 
Об’єднаного королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії 

5 2 2 – 1 

13. 
Державне (конституційне) право 
Французької республіки 

6 2 2 – 2 

14. 

Державне (конституційне) право 

Федеративної Республіки Німеч-

чина (ФРН) 

6 2 2 – 2 

15. 
Державне (конституційне) право 

Швейцарської Конфедерації 
4 - – – 4 

16. 
Державне (конституційне) право 
Італійської республіки 4 - - – 4 

17. 
Державне (конституційне) право 

Королівства Іспанія 
5 2 - – 3 

18. 
Державне (конституційне) право 
Російської Федерації 

5 2 2 – 1 

19. 

Державне (конституційне) право 

Китайської Народної Республіки 

(КНР) 

6 2 2 – 2 

20. 
Державне (конституційне) право 
Японської Держави 

5 - 2 – 3 

21. 
Державне (конституційне) право 
Республіки Індія 

4 – - – 4 

22 

Державне (конституційне) право 

Сполучених Штатів Америки 

(США) 

6 2 2 - 2 

23 
Державне (конституційне) право 
Канади 

4 - - - 4 

 Загалом 60 14 14 - 32 

 

 Разом із курсу: 150 34 30 – 86 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 081мб1 «Право», студентів 
Білгород-Дністровського локального центру дистанційного навчання, 
Миколаївського локального центру дистанційного навчання, Херсон-
ського локального центру дистанційного навчання, Черкаського лока-
льного центру дистанційного навчання спеціальності 081мб1 «Право» 
з розподілом навчального часу за видами занять 

№ 

з/п 
Назва модулю, теми 

Кількість годин за видами за-

нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні 
Поза- 

аудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
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п
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к
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и
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са
м
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Державне (конституційне) право як галузь пра-

ва, науки і навчальної дисципліни в зарубіжних країн. Конститу-

ційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах 

1. 

Поняття, предмет, система та 
джерела державного (конститу-
ційного) права зарубіжних країн 

10 2 - – 8 

2. Конституції зарубіжних країн 10 - – – 10 

3. 
Конституційно-правовий статус 
особи в зарубіжних країнах 

10 – 2 – 8 

 Загалом 30 2 2 – 26 

Модуль 2. Форми держави, вищі органи державної влади,  

місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 

4. 

Держава як категорія державного 
(конституційного) права зарубіж-
них країн 

7 - – – 7 

5. 

Конституційно-правовий статус 
політичних партій та інших гро-
мадських об’єднань 

7 – - – 7 

6. 
Конституційні форми безпосеред-

ньої демократії 
7 - – – 7 

7. 
Глава держави в зарубіжних краї-
нах 

9 2 - – 7 

8. Парламент в зарубіжних країнах 9 - 2 – 7 
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9 Уряд у зарубіжних країнах 7 - - - 7 

10. 
Судова влада в зарубіжних краї-
нах 

7 - - – 7 

11. 
Місцеве управління та самовря-

дування в зарубіжних країнах 
7 - - – 7 

 Загалом 60 2 2 – 56 

Модуль 3. Державне (конституційне) право 

європейських країн, країн Азії та Америки 

12. 

Державне (конституційне) право 
Об’єднаного королівства Великої 
Британії і Північної Ірландії 

5 - – – 5 

13. 
Державне (конституційне) право 
Французької республіки 

5 - - – 5 

14. 

Державне (конституційне) право 

Федеративної Республіки Німеч-

чина (ФРН) 

6 - 2 - 4 

15. 
Державне (конституційне) право 

Швейцарської Конфедерації 
4 - – – 4 

16. 
Державне (конституційне) право 
Італійської республіки 5 - - – 5 

17. 
Державне (конституційне) право 

Королівства Іспанія 
5 - - – 5 

18. 
Державне (конституційне) право 
Російської Федерації 

5 – - – 5 

19. 

Державне (конституційне) право 

Китайської Народної Республіки 

(КНР) 

5 - – – 5 

20. 
Державне (конституційне) право 
Японської Держави 

5 – - – 5 

21. 
Державне (конституційне) право 
Республіки Індія 

5 – - – 5 

22 

Державне (конституційне) право 

Сполучених Штатів Америки 

(США) 

6 2 - - 4 

23 
Державне (конституційне) право 
Канади 

4 - - - 4 

 Загалом 60 2 2  56 

 Разом із курсу: 150 6 6 – 138 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», 
яка викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 081мб1 «Право» 
 

* − у таблиці позначені лекційні та практичні заняття для студентів заочної форми навчання 
 

Назва теми (лекції) та питання 
теми (лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
 

1 3 4 5 

Модуль 1. Державне (конституційне) право як галузь права, науки і навчальної дисципліни в за-

рубіжних країн. Конституційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах 

Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн 
Лекція 1. (*Лекція 1) 
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 (конститу-

ційного) 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 

- Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Конституційно-правові 

відносини: суб’єкти, 
об’єкти та зміст. Струк-
тура конституційно-
правових відносин: 
суб’єкти, об’єкти та 
зміст. 

2. Підстави виникнення, 
змін і припинення кон-
ституційно-правових ві-
дносин, їх види. 

3. Конституційно-правові 
норми. Класифікація 
конституційно-правових 

15-21, 57, 62, 
63, 84, 99, 100, 
167, 143, 159, 
174 
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державного (конституційного)  

права в зарубіжних державах; 
3.4. Доктрина як джерело державного 

(конституційного) права; 
3.5. Правові принципи як джерела дер-

жавного (конституційного) права. 

норм. 
4. Конституційно-правове 

регулювання:поняття, 
способи і форми. 

 

Тема 2. Конституції зарубіжних країн 
Лекція  2.   
1. Поняття, зміст та соціальні функції 

конституції. Історичний розвиток те-

рміну «конституція». 

2. Класифікація конституцій. 

3. Структура конституції: преамбула, 

основна частина, прикінцеві поло-

ження, перехідні положення. 

4. Підготовка, прийняття, зміна і скасу-

вання конституцій. 
5. Поняття та суть інституту 

конституційного контролю (нагляду). 

Семінарське заняття 1.  
1. Поняття, зміст та соціаль-
ні функції конституції. Істори-
чний розвиток терміну «кон-
ституція». 
2. Класифікація конституцій. 
3. Структура конституції: 
преамбула, основна частина, 
прикінцеві положення, перехі-
дні положення. 
4. Підготовка, прийняття, 
зміна і скасування 
конституцій. 
5. Поняття та суть інституту 
конституційного контролю 
(нагляду). 

 
 
 
 
 
 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Юридичні властивості 

конституції: 

конституція як основ-

ний, установчий, 

стабільний закон. 

2. Роль конституції в 

зарубіжних країнах. 

3. Конституція і 

конституціоналізм, 

конституційний лад та 

конституційний ідеал. 

4. Правова охорона 

конституції.Тлумаченн

я конституції. 

5. Об’єкти 

конституційного кон-

тролю.  Види 

конституційного кон-

тролю. 

15-21, 45,57, 
62,63, 84, 88, 
99, 100, 102, 
104, 107, 116, 
125 
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Тема 3. Конституційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах 

Лекція  3. 
1. Поняття конституційно-правового 

правового статусу людини і громадя-

нина в зарубіжних країнах.  

2. Поняття та ознаки громадянства. Спо-

соби та умови набуття громадянства. 

Підстави припинення громадянства. 

3. Правове становище іноземних грома-

дян, осіб без громадянства та біженців. 
4. Конституційно-правове регулювання 

статусу національних меншин і корін-

них народів у зарубіжних державах. 

Семінарське заняття 2. 

(*Семінарське заняття 1) 
1. Поняття конституційно-

правового правового статусу 

людини і громадянина в зару-

біжних країнах.  

2. Поняття та ознаки громадянст-

ва. Способи та умови набуття 

громадянства. 

3. Правове становище іноземних 

громадян, осіб без громадянства 

та біженців. Конституційно-

правове регулювання статусу 

національних меншин і корін-

них народів у зарубіжних дер-

жавах. 

4. Загальна характеристика інсти-

туту конституційних прав і сво-

бод. Еволюція інституту прав і 

свобод людини та громадянина. 

5.  Поняття, суть і види правових 

гарантій конституційних прав і 

свобод особи у зарубіжних краї-

нах. Міжнародно-правовий за-

хист прав людини. 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Філіа-

ція.Натуралізація.Опта

ція та трансфер. 

2. Поновлення громадян-

ства.Спрощені проце-

дури набуття громадян-

ства. 

3. Експатріація, денаціо-

налізація, денатуралі-

зація.Втрата громадян-

ства. 

4. «Громадянство» і «на-

ціональність» в зарубі-

жних державах. Апат-

ризм. 

1,2, 8-11, 13-
21, 27, 31, 103, 
117, 179 

Модуль 2. Форми держави, вищі органи державної влади,  
місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 

Тема 4. Держава як категорія державного (конституційного) права зарубіжних країн 
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Лекція 4 
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: поняття та види. 

 Семінарське заняття 3. 
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. 

 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Державний суверні-

тет і розподіл влад. 

2. Чинники, що зумов-

люють багатоманіт-

ність форм держави в 

зарубіжних державах. 

3. Співвідношення 

державного і політич-

ного режимів. 

15-21, 35-40, 
62, 63, 84, 89, 
118-120, 131, 
138, 139, 149, 
150, 164, 171 

Тема 5. Конституційно-правовий статус політичних партій та інших громадських об’єднань 
1. Поняття, сутність та функції полі-

тичних партій в зарубіжних країнах. 

2. Партійні системи. 
3. Конституційні засади та межі правово-

го регулювання громадських об’єднань. 

- Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Регламентація правово-

го статусу і порядку ді-
яльності партії. 

2. Інституціоналізація 
політичних партій. Фі-
нансування політичних 
партій. 

3. Вищий та центральні 
керівні органи політич-
ної партії. 

4. Апарат політичної 
партії. Місцеві партійні 
органи. 

5. Чинники, що зумов-

15-21,29, 42, 
64, 84, 134 
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люють вплив релігій-
них громад і церкви на 
політичне життя. 

Тема 6. Конституційні форми безпосередньої демократії 
Лекція 5. 
1. Поняття і зміст прямої демократії. 

Форми прямої демократії в зарубіжних 

державах. Референдум: поняття та види. 

2. Поняття і суть виборчого права зару-

біжних країн. 

3.  Поняття, соціальні функції  та види 

виборів.  

4. Поняття  та види виборчих систем.  
5. Виборчий процес в зарубіжних країнах: 

поняття, стадії. 

– Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 

1. Призначення виборів. 

Способи 

конституційно-

правового регулювання 

визначення дати 

виборів. 
2. Створення виборчих 

округів та виборчих 

дільниць. 

15-21, 23, 44, 
58, 67, 84, 91, 
93, 115, 124, 
133, 144, 147, 
157, 173 

Тема 7. Глава держави в зарубіжних країнах 
Лекція 6. (*Лекція 2) 

1. Поняття і юридична природа інституту 

глави держави в зарубіжних країнах. 

Еволюція інституту глави держави у 

зарубіжних країнах. Місце глави дер-

жави в системі поділу влади.  

2. Моделі інституту глави держави. 

Одноосібний і колегіальний глава дер-

жави.  
Повноваження глави держави в 

зарубіжних країнах та їх види. 

Семінарське заняття 4. 
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 в 

зарубіжних країнах та їх види.  

3. Монарх: особливостіконститу-

ційно-правового статусу. Поря-

док престолоспадкування. Сис-

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 

1. Місце глави держави 

в системі поділу влади. 

2. Апарат глави держа-

ви.  
 

15-21, 46, 57, 
66 68-72, 148, 
162, 163, 180 
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теми престолоспадкування: са-

лічна,  кастильська, австрійська, 

скандинавська, мусульманська і 

племінна системи. Інститут ре-

гентства. 

4. Президент: особливості консти-

туційно-правового статусу.  

5. Конституційно-правовий статус 

допоміжних органів та установ 

при главі держави. Апарат гла-

ви держави. 
6. Відповідальність глави держави 

в зарубіжних країнах. Інститут 

контрасигнатури. Інститут 

імпічменту: поняття, форми 

здійснення. 
Тема 8. Парламент в зарубіжних країнах 

Лекція 7. 
1. Поняття парламенту в зарубіжних 

країнах. Місце і роль парламенту серед 

вищих органів держави в зарубіжних 

країнах.  

2. Конституційно-правове регулювання 

структури парламентів у зарубіжних 

країнах.  
3. Походження інституту парламенту. 

Семінарське заняття 5. 

(*Семінарське заняття 2) 

1. Поняття парламенту в 

зарубіжних країнах. Парламент 

і парламентаризм в зарубіжних 

країнах. Походження інституту 

парламенту. 

2. Класифікація парламентів 

зарубіжних країн.  

3. Конституційно-правове регу-

лювання структури парламентів 

у зарубіжних країнах. 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Керівні органи палат. 

Одноосібні і 

колегіальні органи. 

Способи формування 

керівних органів.  

2. Парламентські 

комітети і комісії, по-

рядок їх формування і 

функціонування. Зако-

15-21, 34, 43, 
48, 80, 95, 114, 
137, 158, 166, 
182 
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Монокамерні та бікамерні пар-

ламенти.  

4. Палати парламенту, порядок їх 

формування. Верхня і нижня 

палати парламенту.  

5. Комітети (комісії) парламентів і 

палат. Парламентські фракції. 

Лобістські групи. Керівні орга-

ни палат. Одноосібні і 

колегіальні органи. Партійні 

фракції палат. 

нодавчий процес у пар-

ламентах зарубіжних 

країн, його стадії. 

Тема 9. Уряд у зарубіжних країнах 

Лекція 8. 
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 повно-

важень уряду. 
6. Відповідальність уряду та його членів 

у зарубіжних країнах. 

Семінарське заняття 6. 
1. Поняття та загальна характери-

стика органів виконавчої влади 

в зарубіжних країнах.  

2. Уряд – носій виконавчої влади 

в зарубіжних країнах. Класифі-

кація урядів зарубіжних країн.  

3. Порядок формування і структу-

ра урядів у зарубіжних країнах. 

4. Компетенція уряду в зарубіж-

них країнах.  

5. Підстави і порядок припинення 

повноважень уряду. 

6. Відповідальність уряду та його 

членів у зарубіжних країнах. 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Партійні уряди – одно-

партійні та бага-

топартійні (коаліційні). 

Безпартійні уряди.  

2. Види урядів залежно 

від стосунків уряду з 

парламентом – уряд бі-

льшості та уряд мен-

шості. 

15-21, 25, 47, 
61, 89, 112, 
142, 158, 160, 
161 

Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах 
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Лекція 9. 
1. Конституційні принципи правосуддя в 

зарубіжних країнах.  

2. Поняття судової системи. 

Конституційно-правові принципи 

організації і діяльності судових систем.  

3. Моделі судових систем: англосаксон-

ська модель, романо-германська мо-

дель, соціалістична модель, мусуль-

манська модель.  

Особливості організації судових систем у 

державах з унітарною і федеративною 

формами державного устрою.  

Семінарське заняття 7. 
1. Поняття судової влади та її 

місце в механізмі поділу влади. 

Поняття судової системи.  

2. Системи судів загальної юрис-

дикції. Спеціалізовані системи 

судів. Адміністративна юстиція.  

3. Соціальні функції судової вла-

ди.  Специфічні органи з судо-

вими повноваженнями. Суд 

присяжних. 
4. Види судових органів. Суди 

загальної юрисдикції. 

Спеціалізовані суди. 

Інстанційність судових органів. 

Суди першої інстанції. 

Апеляційні суди. Касаційні су-

ди. 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Конституційні принци-

пи правосуддя в зару-
біжних країнах.  

2. Особливості організації 
судових систем у дер-
жавах з унітарною і фе-
деративною формами 
державного устрою. 
Соціальні функції су-
дової влади. 

15-21, 26, 60, 
65, 75, 111, 
126, 129, 156, 
175 

Тема 11. Місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 

Лекція 10. 
1. Поняття місцевого самоврядування в 

зарубіжних країнах.  

2. Основні системи (моделі) місцевого 

самоврядування: англосаксонська мо-

дель, романо-германська модель, 

іберійська модель, радянська модель.  

3. Порядок організації, структура 

місцевих органів. 

Семінарське заняття 8. 
1. Поняття місцевого самовряду-

вання в зарубіжних країнах.  

2. Основні системи (моделі) міс-

цевого самоврядування. Поря-

док організації, структура міс-

цевих органів. 

3. Проблеми й основні напрямки 

реформування системи місцевої 

влади в зарубіжних країнах на 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Функції місцевих орга-

нів у зарубіжних краї-
нах. 

2. Матеріально-фінансова 
база органів місцевого 
самоврядування. 

3. Виконавчі органи міс-
цевого самоврядування 

15-21, 57, 62, 
63 
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4. Повноваження органів місцевого 

самоврядування в зарубіжних країнах. 

5. Форми урядового контролю за 

діяльністю органів місцевого самовря-

дування. 

сучасному етапі. 

4. Повноваження органів місцево-

го самоврядування в зарубіж-

них країнах. 

5. Правове регулювання 

відповідальності органів 

місцевого самоврядування в 

зарубіжних країнах. 
 
 

зарубіжних країн: по-
рядок їх формування, 
організація, повнова-

ження. 

Модуль 3. Державне (конституційне) право  

європейських країн, країн Азії та Америки 

Тема 12. Державне (конституційне) право Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії 
Лекція 11. 
1. Загальна характеристика британської 

конституції, її основні риси і 

особливості. Джерела британської 

конституції. 

2. Конституційно-правовий статус люди-

ни і громадянина. Права та свободи 

людини і громадянина. 

3. Монарх як глава держави в 

Об’єднаному королівстві Великої 

Британії і Північної Ірландії. 

4.  Вищі державні органи Об’єднаного 

королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії. Особливості прин-

ципу поділу влади. 
5. Місцеве самоврядування в 

Семінарське заняття 9. 
. Парламент  Об’єднаного 

королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії: поняття, іс-

торія та структура.  

2. Порядок формування та склад  

Палати громад (The Honourable 

the Commons of the United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland in Parliament 

assembled). Внутрішня 

організація Палати громад, 

керівні органи, комітети палати. 

Партійні фракції.  

3. Порядок формування та склад 

Палати лордів (the Right 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
Внутрішня організація 

Палати громад, керівні 
органи, комітети палати. 
Партійні фракції.  

2. Система парламентсь-
ких організаторів. 

3.  Лоббі. 
4.  Конституційно-

правовий статус члена 
парламенту, посадових 
осіб палат парламенту. 

5. Спікер палати Лордів. 
Права та обов’язки спі-
кера. Вибори спікера.  

6. Парламентські комітети, 

15-22, 41, 55, 
78, 96, 101, 
106, 127, 154, 
165, 172, 178 
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Об’єднаному королівстві Великої Бри-

танії і Північної Ірландії. 
Honourable the Lords Spiritual 

and Temporal of the United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland in Parliament 

assembled).  

4. Виконавча влада в Об’єднаному 

королівстві Великої Британії і 

Північної Ірландії. Уряд (Her 

Majesty's Government) і кабінет 

(Cabinet of the United Kingdom) 

в Об’єднаному королівстві Ве-

ликої Британії і Північної Ірла-

ндії. Тіньовий кабінет міністрів 

(Official Opposition Shadow 

Cabinet). 

5. Судова система Об’єднаного 

королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії. 

система виборних комі-
тетів, постійні комітети, 
комітети обох палат, 
об’єднані комітети, ко-
мітети з питань приват-
них білів. 

Тема 13. Державне (конституційне) право Французької республіки 
Лекція 12. 
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 10. 
1. Президент Французької 

республіки: порядок обрання та 

компетенція. 

2. Особливості виконавчої влади у 

Французькій республіці. Уряд 

Французької республіки: його 

склад і порядок формування.  

Конституційно-правовий статус 

Ради Міністрів Французької 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
Перегляд Конституції Фра-

нцузької республіки. 

Суб’єкти ініціативи пе-

регляду Конституції 

Французької республіки.  

2. Внутрішня організація 

палат (керівні органи, 

7, 15-22, 32, 
46, 51, 90, 92, 
96, 97, 121, 
150, 169 
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республіки.  

3. Парламент Французької 

республіки: поняття, структура. 

Порядок формування та склад 

Національних зборів і Сенату. 

4. Конституційні засади судової 

влади Французької республіки.  

5. Місцеве управління й самоуп-

равління Французької республі-

ки. 

комісії палат, партійні 

фракції). Законодавчий 

процес у палатах. Ком-

петенція парламенту. 

Принцип несумісності. 

Висока палата правосу-

ддя. 

3. Системи місцевих орга-

нів управління й самоу-

правління в регіонах, 

департаментах, округах, 

кантонах, комунах. 

Тема 14. Державне (конституційне) право Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) 
Лекція 13. 
1. Конституційно-правова природа Ос-

новного 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 11. 

(*Семінарське заняття 3)  
1. Конституційно-правова природа 

Основного закону ФРН                                        

від 23 травня 1949  р. Особли-

вості 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 Ні-

меччини. Правовий статус нім-

ців.  

3. Бундестаг: порядок формування, 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
1. Порядок внесення змін до 

Основного закону ФРН. 
2. Конституційні засади 

розподілу компетенції 
між Федерацією та зем-
лями. 

12, 15-22, 28, 
49, 50, 79, 81, 
96, 97, 132, 
141, 155, 168, 
169 
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внутрішня організація (керівні 

органи, комітети, партійні фра-

кції).  

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.  

Тема 15. Державне (конституційне) право Швейцарської Конфедерації 
1. Загальна характеристика конституцій-

ного ладу Швейцарської конфедерації. 

Конституція Швейцарської 

Конфедерації  1999 р. 

2. Історичний розвиток конституціоналі-

зму Швейцарської конфедерації. 

3. Конституції кантонів у Швейцарській 

конфедерації. 

– Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Адміністративно-

територіальний устрій 

Швейцарської Конфедера-

ції. Статус столиці Берну та 

міста Лозанна. Взаємовід-

носини між конфедерацією 

та кантонами, напівканто-

нами.  

2. Місцеве самов-

рядування Швейцарської 

Конфедерації. Округи та 

громади Швейцарської 

Конфедерації. Місцевий 

15-22, 84, 101 
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омбудсмен Цюріха. 
3. Взаємовідносини між 

конфедерацією та кан-
тонами, напівкантонами.  

Тема 16. Державне (конституційне) право Італійської республіки 
1. Загальна характеристика Конституції 

Італійської республіки 1947 р. Взаємо-
відносини Італійської держави і Вати-
кану.  

2. Конституційно-правовий статус лю-
дини та громадянина. Права, свободи 
та обов’язки людини та громадянина в 
Італійській республіці.  

3. Конституційні засади організації 
системи вищих органів державної вла-
ди. Парламент Республіки та його 
структура. Палата депутатів і Сенат: 
порядок формування, функції, повно-
важення. Статус депутатів Парламен-
ту. Порядок роботи Парламенту та йо-
го палат. Законодавчий процес. 

– Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
Інститут довіри до уряду.  

2. Державна адміністрація 

Італійської республіки.  

3. Поняття і зміст адмініс-

тративної децентраліза-

ції. Області, провінції та 

комуни. Області як ав-

тономні утворення. Ста-

тут області. Обласні ор-

гани влади: обласна 

рада, обласна джунта, 

голова джунти. 

15-22, 96, 97, 
101 

Тема 17. Державне (конституційне) право Королівства Іспанія 
Лекція 14. 
1. Конституція Королівства Іспанія від 

29 грудня 1978 р.: політико-правова при-

рода.  

2. Конституційно-правовий статус лю-

дини та громадянина. Права, свободи та 

обов’язки людини та громадянина в Іспа-

нії.  

– Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
Партійний склад та струк-

тура палат парламенту. 

Повноваження Конгресу 

депутатів та Сенату. Па-

рламентська процедура 

та внутрішня організація 

15-22, 101 
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3. Особливості організації системи 

вищої державної влади в Королівства 

Іспанія. Конституційно-правовий статус 

Корони. Його Величність Король Королів-

ства Іспанія. Інститут регентства в Коро-

лівства Іспанія. 

4. Класифікаційна характеристика пар-

ламенту Королівства Іспанія: вид, струк-

тура, порядок формування. 

палат парламенту. Орга-

нізація парламентських 

сесій та засідання Кон-

гресу депутатів і Сенату. 

Органічні закони.  

2. Схвалення законів мо-

нархом, вступ їх у за-

конну силу.  

3. Конституційно-

правовий статус члена 

парламенту, посадових 

осіб палат парламенту.  

4. Парламентські комітети: 

поняття, види. 

Тема 18. Державне (конституційне) право Російської Федерації 
Лекція 15. 
1. Конституція РФ та її розвиток.  

2. Конституційно-правовий статус 

людини та громадянина. Права, свободи 

та обов’язки людини та громадянина.  
3. Конституційно-правовий статус 

Президента РФ.  

Семінарське заняття 12. 
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: структу-

ра, чисельність, порядок утво-

рення. Рада РФ: структура і 

компетенція. Державна Дума: 

структура і компетенція.  

5. Федеральні органи виконавчої 

влади. 

6. Конституційні основи судової 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 

1. Конституційно 

правовий статус республіки 

у складі Російської Федера-

ції. 2. Правове положення 

країв, областей, міст феде-

рального значення, автоно-

мних областей та автоном-

них округів. Основи 

конституційного ладу та 

правовий статус людини і 

громадянина. 

5, 15-21, 30, 
46, 52, 79, 82, 
86, 98, 122, 
123, 152 
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влади в РФ. Конституційний 

Суд РФ: склад, компетенція. 
3. Місцеве самов-

рядування. Система органів 

місцевого самоуправління. 

Тема 19. Державне (конституційне) право Китайської Народної Республіки (КНР) 
Лекція 16. 
1. Загальна характеристика та історичний 

розвиток Конституції КНР. 

2. Адміністративно-територіальний поділ 

країни. Конституційно-правовий ста-

тус спеціальних адміністративних ра-

йонів Гонконг, Макао та Тайвань. Ав-

тономні райони в КНР. 
3. Муніципальні утворення. Міста 

центрального підпорядкування. 

Семінарське заняття 13. 
Загальна характеристика та істори-

чний 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. Консти-

туційно-правовий статус глави 

КНР.  

4. Правоохоронна, судова системи 

та інші органи влади КНР.   
5. Адміністративно-територіальний 
поділ країни. Конституційно-
правовий статус спеціальних адмі-
ністративних районів Гонконг, 
Макао та Тайвань. Автономні ра-
йони в КНР. 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 

1. Поняття та види народ-

них судів в КНР. Верхов-

ний народний суд.  

2. Прокуратура КНР.  

3. Центральна військова 

рада КНР. 

4. Автономні райони в КНР.  

5. Муніципальні утворення.  

6. Міста центрального під-

порядкування.   

7. Місцеве самоврядування 

в КНР.  

8. Місцеві збори народних 

представників, постійні 

комітети та народні уря-

ди. 

4, 15-21, 56, 
74, 83, 94, 101, 
113, 128, 140, 
145, 176 

Тема 20. Державне (конституційне) право Японської Держави 

1. Загальна характеристика конституції 

Японської держави. Принцип народного 

суверенітету в конституції. 

Конституційне положення про відмову 

Семінарське заняття 14. 
1. Загальна характеристика 

конституції Японської Держа-

ви.  

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 

1. Принцип народного 

6, 15-21, 53, 
59, 73, 87, 96, 
97, 108, 135, 
140 



47 

 

1 3 4 5 
від війни та створення регулярних зброй-

них сил. Порядок внесення змін до 

Конституції Японської держави. 

2. Конституційно-правовий статус лю-

дини та громадянина. Права, свободи та 

обов’язки людини та громадянина Япон-

ської держави. 

3. Вищі державні органи. Імператор 

Японської держави. Порядок 

престолонаслідування в Японської держа-

ви. Конституційний статус імператора і 

його функції. 

2. Вищі державні органи 

Японської Держави. Імператор 

Японської Держави. Порядок 

престолонаслідування в 

Японській Державі.  

Конституційний статус 

імператора і його функції в 

Японській Державі. 

3. Парламент Японської Держави: 

структура та порядок форму-

вання Палати представників і 

Палати радників.  

4. Кабінет міністрів Японської 

Держави.  Порядок формування 

кабінету Японської Держави, 

його структура. Функції 

кабінету. 
5. Верховний суд Японської Дер-

жави, порядок його формуван-

ня. Особливості здійснення 

конституційного контролю в 

Японській Державі. 

суверенітету в консти-

туції. Конституційне по-

ложення про відмову від 

війни та створення регу-

лярних збройних сил. 

2.  Порядок внесення змін 

до Конституції Японії.  

3. Принцип місцевої авто-

номії. Органи місцевого 

самоврядування префек-

тур, міст, селищ та сіль-

ських громад. 

Тема 21. Державне (конституційне) право Республіки Індія 
1. Конституція 1950 року Республіки 

Індія. Поправки до Конституції Респу-
бліки Індія. 

2. Парламент Республіки Індія: поняття, 
структура та повноваження. Внутрішня 
організація і взаємостосунки палат. 

– Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 

1. Правовий статус 

громадянина Республіки 

Індія, його особливості і 

3, 15-21, 101, 
105, 146, 177, 
183 



48 

 

1 3 4 5 
3. Президент, порядок його обрання та 

заміщення, юридичні і фактичні 
повноваження, політична роль, 
відповідальність. 

4. Уряд Республіки Індія. Рада 
міністрів і кабінет, його юридична 
і фактична компетенція, 
відповідальність. Роль Прем'єр-
міністра. Державний апарат Республіки 
Індія. 

5. Індійський федералізм, його 
особливості. Правове положення 
штатів і їх взаємовідношення з 
Співдружністю. 

 

гарантії. 

2. Виборче право і 

виборча система Республіки 

Індія. 

Тема 22. Державне (конституційне) право Сполучених Штатів Америки (США) 

Лекція 17 (*Лекція 3) 
1. Загальна характеристика Конституції 

США. Конституція США в системі 

джерел конституційного права США. 

Структура та особливості 

Конституції США.  

2. Поправки до конституції США: 

понятя та порядок внесення. 

3. Порядок внесення поправок до 

конституції, інститут 

конституційного контролю. 

Семінарське заняття 15. 
1. Конституційно-правовий статус 

людини та громадянина в США. 

Американський Білль про права 

(Bill of Rights). 

2. Вищі федеральні державні 

органи США. Конгрес США 

(United States Congress): понят-

тя, історія, структура та 

компетенція.  

3. Президент США та його місце в 

конституційному механізмі.  

4. Судова влада США: поняття, 

конституційні основи її 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 
Основні конституційні 
принципи.  
2. Порядок внесення 

поправок до конститу-
ції, інститут конститу-
ційного контролю.  

3. Правове становище 
членів Конгресу. Вну-
трішня організація па-
лат Конгресу. Компе-
тенція Конгресу. 
Регламенти палат, 
правові акти Конгресу.  

15-21, 24, 33, 
54, 76-78, 85, 
96, 97, 109, 
110, 130, 136, 
153, 170, 181, 
184 
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організації. Феде-ральні суди, 

спеціальні федеральні суди 

США. Верховний суд США. 

5. Місцеве самоврядування в 

США. Адміністративно-

територіаль¬ний поділ штатів 

США. Статус федерального ок-

ругу Колумбія, Пуерто-Рико, 

Гуаму, Віргінських островів, 

Східного Самоа. 

4. Законодавчий процес у 
палатах. 

Тема 23. Державне (конституційне) право Канади 
1. Особливості формування та 

побудови Конституції Канади. 

Характеристика нормативно-

правових актів, що складають основу 

писаної Конституції Канади. 

Конституційний акт 1982 р. 

2. Основи правового статусу особи. 

Хартія прав і свобод. Право на в’їзд 

до держави. Особливості 

врегулювання мовних питань на 

державному рівні. Федеративні та 

провінційні закони щодо захисту 

прав людини. 

3. Вищі органи державної влади. 

Королева Великої Британії в особі 

генерал-губернатора та парламент як 

законодавча влада країни. 

Особливості статусу генерал-

– Перелік питань, 
що вивчаються студентом 
самостійно 

1. Сенат як 

представницький 

орган виборців у 

законодавчій 

владі. 

2. Повноваження та 

порядок 

формування 

Кабінету міністрів 

Канади. 

3. Судова система 

Канади. 

4. Порядок 

формування та 

повноваження 

15-21, 84, 97 



50 

 

1 3 4 5 
губернатора. Королівська Таємна 

Рада Канади. Двопалатний 

парламент: Палата громад та Сенат.  

4. Федералізм Канади. Правове 

положення провінцій. Законодавчі 

збори провінцій та їх 

взаємовідносини з національним 

парламентом. 

муніципальних 

урядів 

територіальних 

громад Канади. 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-

тами вивчення навчальної дисципліни «Державне (конституційне) 
право зарубіжних країн» 

Спеціальність 081мб1 «Право» 
 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Кіль-
кість 
балів 

Модуль 1. Державне (конституційне) право як галузь пра-

ва, науки і навчальної дисципліни в зарубіжних країн. Конститу-

ційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах 
Тема 1. Поняття, пред-
мет, система та джерела 
державного (конститу-
ційного) права зарубіж-
них країн 

1. Відвідування лекції – 
2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 

1 

Тема 2. Конституції 
зарубіжних країн 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 3. Конституційно-
правовий статус особи в 
зарубіжних країнах 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Поточна модульна робота 1 4,5 

Модуль 2. Форми держави, вищі органи державної влади,  

місцеве управління та самоврядування в зарубіжних країнах 
Тема 4. Держава як 
категорія державного 
(конституційного) права 
зарубіжних країн 

1. Відвідування лекції – 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 5. Конституційно- 1. Відвідування лекції  - 
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правовий статус полі-
тичних партій та інших 
громадських об’єднань 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 1 

Тема 6. Конституційні 
форми безпосередньої 
демократії 

1. Відвідування лекції. – 
2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 1 

Тема 7. Глава держави 
в зарубіжних країнах 

1. Відвідування лекції. - 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 8. Парламент в 
зарубіжних країнах 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 9. Уряд у зарубі-
жних країнах 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 10. Судова влада в 
зарубіжних країнах 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Тема 11. Місцеве 

управління та самовря-

дування в зарубіжних 

країнах 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 2,5 

Поточна модульна робота 2 5 

Модуль 3. Державне (конституційне) право  

європейських країн, країн Азії та Америки 
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Тема 12. Державне 
(конституційне) право 
Об’єднаного королівст-
ва Великої Британії і 
Північної Ірландії 

1. Відвідування лекції – 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 13. Державне 
(конституційне) право 
Французької республіки 

1. Відвідування лекції – 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 14. Державне 

(конституційне) право 

Федеративної Республі-

ки Німеччина (ФРН) 

1. Відвідування лекції – 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 15. Державне 

(конституційне) право 

Швейцарської Конфе-

дерації 

1. Відвідування лекції – 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 16. Державне 

(конституційне) право 

Італійської республіки 

1. Відвідування лекції – 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 17. Державне 
(конституційне) право 
Королівства Іспанія 

1. Відвідування лекції – 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 18. Державне 
(конституційне) право 
Російської Федерації 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 19. Державне 1. Відвідування лекції – 
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(конституційне) право 
Китайської Народної 
Республіки (КНР) 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 20. Державне 
(конституційне) право 
Японської Держави  

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 21. Державне 
(конституційне) право 
Республіки Індія 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 22. Державне 

(конституційне) право 

Сполучених Штатів 

Америки (США) 

1. Відвідування лекції – 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2,5 

Тема 23. Державне 

(конституційне) право 

Канади 

1. Відвідування лекції – 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 

1 

Поточна модульна робота 3 5 

Підсумковий контроль  Екзамен 40 
Разом  100 
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Таблиця 5.3. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни  

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Таблиця 5.4. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право 

зарубіжних країн» 
 

Форма робо-
ти 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10-20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Державне (конституцій-

не) право зарубіжних країн» 
1. Державне (зарубіжне) право зарубіних країн: завдання для ауди-

торного тестування студентів заочної форми навчання / [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Державне (зарубіжне) право зарубіних країн: Дистанційний курс з 
дисципліни для студентів напряму підготовки 081 «Право» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані інформаційні джерела 

 

Нормативно-правові акти 

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини 

від 04.11.1950 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

3. Конституция Индии от 26.11.1949 р. URL: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutio

ns/constit/india/india--r.htm 

4. Конституция Китайской Народной Республики от 

04.12.1982 р. (в редакции 2018 г.). URL: 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised

_2018_russian/ 

5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 р. URL: 

http://www.constitution.ru/ 

6. Конституция Японии от 03.05.1947 г. URL: 

http://lib.com.ua/books/6/703n1.html 

7. Конституція Французької Республіки (з передмовою Володи-

мира Шаповала). Київ: Москаленко О.М., 2018. 56 с. URL: 

https://pravo.org.ua/img/books/files/1522085069fr_const_final.pdf 

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 

16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

від 16.12.1966 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

10. Монреальська універсальна декларація про незалежність пра-

восуддя (1983 р.). URL: www.judges.org.ua/d5.htm 

11. Об устранении ограничений на право голоса: Резолюция Пар-

ламентской ассамблеи Совета Европы № 1459 от 24.06.2005 г. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_715 

12. Основний закон Федеративної Республіки Німеччини від 

23.05.1949 р. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html 

13. Про міжнародні договори України: Закон України від 

29.06.2004 р. № 1906-IV. Редакція від 02.01.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 

14. Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи щодо 

фінансування політичних партій від 22.05.2001 р. № 1516. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
http://www.constitution.ru/
http://lib.com.ua/books/6/703n1.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://www.judges.org.ua/d5.htm
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_715
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http://yuriy-shveda.com.ua/en/communion/partology/624-

rekomendations.html 

 

Основні рекомендовані інформаційні джерела: 

 

15. Державне право зарубіжних країн. загальна частина: навч. 

посіб. / Ю.М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: 

ХНУВС, 2010. 211 с. 

16. 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. Харків: ХНУВС, 2011. 292 с. 

17. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. по-

сіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, 

С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. Київ: Знання, 2007. 467 

с. 

18. Конституційне право зарубіжних країн: підручник / 

Н.В. Мішина, В.О. Міхальов, В.О. Куранін та ін.; за ред. 

Н.В. Мішиної, В.О. Міхальова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 644 

с. 

19. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / 

М.С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. 

В. О. Ріяки. 2е вид., допов. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 

544 с. 

20. Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн / 

В.І. Орленко, В.В. Орленко.Видання третє. Київ: Паливода, 2014. 

240 с. 

21. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Акаде-

мічний курс : підручник / В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки 

України. 4-те вид., стер. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 461 с. 

 

Додаткові рекомендовані інформаційні джерела: 

 

22. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського 

Союзу: навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. 

Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 628 с. 

23. Алєксєєва А. О. Поняття, сутність і форми участі народу у 

здійсненні правосуддя. Вісник Академії адвокатури України : 

наук. журн. Академія адвокатури України. Київ: ВЦ Акад. адво-

катури України, 2014. Том 11. № 2 (30). С. 6-10. 

http://yuriy-shveda.com.ua/en/communion/partology/624-rekomendations.html
http://yuriy-shveda.com.ua/en/communion/partology/624-rekomendations.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1852459&title=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%B3%E9%ED%E5+%EF%F0%E0%E2%EE&div=0&source=1&prev=175&page=1&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0&sort=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1852459&title=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%B3%E9%ED%E5+%EF%F0%E0%E2%EE&div=0&source=1&prev=175&page=1&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0&sort=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1852459&title=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%B3%E9%ED%E5+%EF%F0%E0%E2%EE&div=0&source=1&prev=175&page=1&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0&sort=1
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24. Аніщук Н.В. Історія розробки та прийняття ХІХ поправки до 

Конституції США (щодо надання виборчого права для жінок). 

Актуальнi проблеми держави i права. 2009. Вип. 48. С. 316-321.  

25. Бабенко К. А. Участь парламенту у формуванні уряду: 

проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні. 

Юридична Україна: щомісяч. наук. журн. 2012. № 1. С. 12-17.  

26. Бакуменко Н. В. Виконання рішень Європейського суду в 

країнах-учасницях ЄС. Порівняльно-аналітичне право. № 5. 

2017. С. 365–367. 

27. Барегамян С.Х., Козлова В.В., Орлова В.Є. Проблеми та 

перспективи удосконалення забезпечення конституційного права 

на достатній життєвий рівень в контексті міжнародного досвіду. 

Журнал східноєвропейського права. 2020. № 71. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/01/barahemian_kozlova_orlova_72.pdf 

28. Бариська Я. О. Канцлерська модель організації влади як 

особлива форма республіканського правління. Форум права. 

2010. № 2. С. 25-28. 

29. Богашева Н. Відносини держави і політичних партій в Украї-

ні: конституційно-правові аспекти: монографія. Київ: Логос, 

2012.  446 с.  

30. Богашов О. Порівняльна конституційно-правова 

характеристика вищих виборчих органів України, Російської 

Федерації та Республіки Білорусь. Вісник Централної виборчої 

комісії. 2009. № 2-3 (16-17). С. 89-92.  

31. Бойко І.І. Екстрадиція біженців: особливості процесуальної 

регламентації. Альманах міжнародного права. 2018. № 19. С. 39-

50. 

32. Бондар М.Ю. Особливості проведення конституційного рефе-

рендуму у Франції 1958 року. Прикарпатський юридичний віс-

ник. 2016. Вип. 1(10). С. 29-32.  

33. Бондаренко Н.О. Ідейні підґрунтя Конституції США 1787 року 

як основа стабільності суспільн-політичного ладу американської 

держави. Право і безпека. 2017. № 2 (65). С. 18-22.  

34. Бондаренко О.В. Питання організації парламентів в умовах 

сучасного парламентаризму. Форум права. 2011. № 1. С. 114-120.  

35. Бостан С. Форма територіальної організації публічної влади в 

державі: проблеми теорії та практики. Публiчне право. 2015. № 2 

(18). С. 26-36. 

http://easternlaw.com.ua/uk/konstitucijne-pravo/baregamyan-s-x-kozlova-v-v-orlova-v-ye-problemi-ta-perspektivi-udoskonalennya-zabezpechennya-konstitucijnogo-prava-na-dostatnij-zhittyevij-riven-v-konteksti-mizhnarodnogo-dosvidu
http://easternlaw.com.ua/uk/konstitucijne-pravo/baregamyan-s-x-kozlova-v-v-orlova-v-ye-problemi-ta-perspektivi-udoskonalennya-zabezpechennya-konstitucijnogo-prava-na-dostatnij-zhittyevij-riven-v-konteksti-mizhnarodnogo-dosvidu
http://easternlaw.com.ua/uk/konstitucijne-pravo/baregamyan-s-x-kozlova-v-v-orlova-v-ye-problemi-ta-perspektivi-udoskonalennya-zabezpechennya-konstitucijnogo-prava-na-dostatnij-zhittyevij-riven-v-konteksti-mizhnarodnogo-dosvidu
http://scholar.google.com/scholar?cluster=420686436230518476&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=420686436230518476&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=420686436230518476&hl=en&oi=scholarr
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36. Бостан С.К. Монархія і поліархія як історичні типи форми 

державного правління. Вісник Запорізького державного 

університету. Серія Юридичні науки. 2005. № 4. С. 18–24.  

37. Бостан С.К. Напівпарламентсько-напівпрезидентська 

республіка як різновид змішаної форми республіканського 

правління. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2001. № 

4. С. 31–40.  

38. Бостан С.К. Напівпрезидентсько-напівпарламентська 

республіка як різновид змішаної форми республіканського 

правління. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2001. № 

3. С. 16–25.  

39. Бостан С.К. Парламентсько-президентська республіка як 

різновид змішаної форми республіканського правління. Вісник 

Запорізького юридичного інституту. 2002. № 2. С. 88–97.  

40. Бостан С.К. Президентсько-парламентська республіка як 

різновид змішаної форми республіканського правління. Вісник 

Запорізького юридичного інституту. 2001. № 2. С. 39–50.  

41. Бруслик О.Ю. Сучасний стан британського парламентаризму. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 30. 

С. 155-166.  

42. Васильченко О. Фінансування політичних партій у зарубіжних 

країнах. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 6. 

С. 80–85. 

43. Взаємодія парламенту із суб’єктами державного управління: 

зарубіжний досвід: навч.-метод. матеріали / авт. кол.: В. А. Го-

шовська, Н.Б. Ларіна, П. В. Ворона, Л. О. Матвєєва ; за заг. ред. 

В. А. Гошовської. Київ: НАДУ, 2012.  48 с.  

44. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний 
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