
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 

Тема 1. Джерела конституційного права в зарубіжних країнах 

1. Поняття та види джерел конституційного права в зарубіжних країнах. 

2. Закон. Види законів. 

3. Інші нормативно-правові акти. 

4. Конституційні звичаї і судові прецеденти. 

5. Нормативні договори. 

6. Релігійне право. 

Дайте письмові відповіді: 

1. Надати характеристику конституційних законів. 

2. Охарактеризувати органічні закони. 

3. Охарактеризувати звичайні закони. 

4. Надати характеристику кодексів та референдарних законів. 

5. Охарактеризувати статути територіальних автономій. 

6. Надати характеристику парламентських регламентів. 

7. Охарактеризувати конституційно-правові договори. 

8. Охарактеризувати підзаконні акти як джерела конституційного права. 

9. Надати характеристику судових рішень прецедентного значення. 

 

Рекомендована література: 

1. Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм (теоретико-

правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 

Ю. В. Андрущакевич ; кер. роботи С. В. Бобровник ; Нац. акад. внутр. справ. – 

К., 2014. – 20 с. 

2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. - Тернопіль, 2003. 

3. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

- Бібліогр.: с. 338-341. 

4. Міхальов В.О. Державне право зарубіжних країн. – Одеса: Юридична 

література, 2012 . – 72 с. 

 

 

Тема 2. Конституції зарубіжних країн 

 

1. Поняття та сутність конституції. 

2. Форма і структура конституції. 

3. Зміст конституції. 

4. Юридичні властивості конституції. 

 5. Розробка, прийняття та зміна конституції. 

6. Класифікація конституцій. 

7. Інститут конституційного контролю (нагляду). 

Напишіть есе на одну із тем: 

1.Охарактеризувати старі конституції (конституції першої «хвилі»). 

2.Охарактеризувати нові конституції (конституції другої «хвилі»). 

3.Охарактеризувати новітні конституції ( третьої та четвертої «хвилі»). 



4.Надати характеристику жорстких конституцій 

5.Охарактеризувати гнучкі конституції. 

6.Охарактеризувати ревізію конституції за рішенням парламенту. 

7.Охарактеризувати ревізію конституції через референдум. 

8.Охарактеризувати ревізію конституції установчими зборами. 

9.Надати поняття та охарактеризувати преамбулу конституції, її роль та 

значення. 

10.Надати поняття та охарактеризувати основний текст конституції, його 

структуру. 

11.Визначити та охарактеризувати роль та значення  перехідних 

положень конституції. 

12.Порівняти систематизовану та несистематизовану конституції. 

13.Значення Корану і мусульманського права  у конституційній теорії та 

практиці  ісламських країн. 

 

Рекомендована література: 

1. Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм (теоретико-

правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 

Ю. В. Андрущакевич ; кер. роботи С. В. Бобровник ; Нац. акад. внутр. справ. – 

К., 2014. – 20 с. 

 

2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. - Тернопіль, 

2003. 

3. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

- Бібліогр.: с. 338-341. 

4. Міхальов В.О. Державне право зарубіжних країн. – Одеса: Юридична 

література, 2012 . – 72 с. 

5. Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання 

[Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, 

аспірантів і студ. (28-29 верес. 2012 р.) / [за заг. ред. А. П. Гетьмана]. - Х. : 

Права людини, 2012. 

6. Шпакович О.М. Особливості установчих документів міжнародних 

організацій // Журнал східноєвропейського права. – 2015. - №17. – с. 37-44 

 

Тема 3. Форми держави в зарубіжних країнах 

 

1. Поняття форми держави. 

2. Поняття форми правління. Класифікація форм правління. 

3. Поняття форми державного уcтрою. Класифікація форм державного 

устрою. 

4. Форми міждержавних союзів. 

5. Державний режим. Співвідношення державного і політичного режимів. 

Класифікація державних режимів. 

Завдання 1.  



Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, підготувати по 

два приклади (статті або їх витяги) конституційного закріплення основ 

суспільного ладу в економічній, соціальній, духовно-культурній сферах. 

Завдання 2.  

Використовуючи тексти (або витяги) з конституцій Латвії, Росії, США, 

ФРН, визначте форми політико-територіального устрою цих держав. 

 

Рекомендована література: 

1. Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм (теоретико-
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вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

- Бібліогр.: с. 338-341. 

4. Міхальов В.О. Державне право зарубіжних країн. – Одеса: Юридична 
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[Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, 
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Права людини, 2012. 

6. Шпакович О.М. Особливості установчих документів міжнародних 

організацій // Журнал східноєвропейського права. – 2015. - №17. – с. 37-44 

 

Тема 4. Конституційні інститути безпосередньої демократії 

  

1. Поняття і види виборів. 

2. Поняття і принципи виборчого права. 

3. Поняття і принципи виборчої системи. Види виборчих систем. 

4. Організація і порядок проведення виборів. 

5. Референдум і народна законодавча ініціатива. 

Напишіть есе на одну із запропонованих тем: 

1. Охарактеризуйте референдум як одну з форм безпосередньої 

демократії. 

2. Визначте класифікацію референдумів та охарактеризуйте їх за 

класифікацією. 

3. Надайте поняття та охарактеризуйте народну ініціативу як форму 

безпосередньої демократії. 

 

Рекомендована література: 

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. - Тернопіль, 2003. 

2. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

- Бібліогр.: с. 338-341. 



3. Міхальов В.О. Державне право зарубіжних країн. – Одеса: Юридична 

література, 2012 . – 72 с. 

 

Тема 5. Законодавча влада в зарубіжних країнах 

  

1. Поняття, соціальні функції і структура парламенту. 

2. Формування парламентів і строк її повноважень. 

3. Внутрішня організації парламенту і його палат. 

4. Компетенція парламенту. 

5. Порядок роботи парламенту. 

6. Законодавчий процес. 

7. Статус парламентаря. 

 

Використовуючи відповідне конституційне законодавство, 

розв’яжіть наступні задачі :  

 

Задача 1. Громадянин Болгарії Павло Стоянов 1972 року народження був 

висунутий кандидатом в народні  представники Народних Зборів республіки 

Болгарія на виборах 1992 року. Він має вищу  економічну освіту, очолює 

провідну фірму, але протягом 1991 р. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності ( у вигляді штрафу) за незаконну діяльність цієї фірми.  Чи має 

можливість Павло Стоянов бути обраним народним представником ? 

 

Задача 2. Містеру Дж.Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. З 

них 10 років він проживав на території штату Огайо, але на вибори у верхню 

палату Конгресу свою кандидатуру він висунув у штаті Масачусетс. Чи може 

бути містер Дж.Сміт сенатором від штату Масачусетс? 

 

1. Нечепоренко Г.В. Парламент і парламентаризм: історико-

політологічний огляд процесу становлення. К., 1997. 

 

Тема 6. Голова держави і уряд в зарубіжних країнах 

  

1. Поняття і місце голови держави в системі влади. 

2. Монарх: порядок і умови заміщення трону. Статус монарха. 

3. Президент: порядок обрання, повноваження, обов’язки, відповідальність. 

Допоміжні органи і установи при голові держави. 

4. Поняття, склад і структура уряду. 

5. Види урядів. 

6. Відповідальність уряду і його членів. 

Використовуючи відповідне конституційне законодавство, вирішить 

наступні задачі : 

 

Задача 1. Президенту Республіки Угорщина була зроблена складна 

операція на серці. Це призвело до тимчасового невиконання ним своїх 

обов’язків протягом 75 днів, але після цього терміну він був змушений 



залишатися в лікарні ще на 3 тижні. Як у цьому випадку, згідно з Конституцією 

Угорщини повинні розвиватися подальші події? 

 

Задача 2. На загальних державних виборах 1989 р. кандидатом на пост 

президента Італії виступав Луїджи  Плачідо 1950 р. народження, голова 

автомобільного концерну. Чи може  він бути обраним президентом країни? 

Дайте конституційно-правову оцінку цієї ситуації. 

 

Задача 3. Віце-президент США заміняв Президента на його посту один 

рік і 11 місяців. Після цього він був обраний Президентом США. Після 

закінчення терміну президентства він знову висунув свою кандидатуру на пост 

Президента США. Це було оскаржено, тому що він вже третій раз претендував 

на президентство. Чи може ця особа у конкретному випадку бути обраною 

Президентом США. Аргументуйте свою відповідь. 

 

Задача 3. Охарактеризуйте конституційний статус глави держави 

Словацької Республіки, Російської Федерації, Республіки Хорватія та Японії, 

визначте його особливості. 

 

Задача 4. Віце-президент США заміняв Президента на його посту один 

рік і 11 місяців. Після цього він був обраний Президентом США. Після 

закінчення терміну президентства він знову висунув свою кандидатуру на пост 

Президента США. Це було оскаржено, тому що він вже третій раз претендував 

на президентство. Оцініть дану ситуацію, використовуючи конституційне 

законодавство США. 

 

Рекомендована література: 

1. Жаровська І. М. Правова природа державної влади (теоретико-правове 

дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. М. Жаровська ; 

наук. конс. С. С. Сливка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2014. – 35 с. 

2. Макарова, З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: 

порівняльно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.02 / Макарова З. С.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 18 с. 

3. Кохановський, В. В. Строк повноважень глави держави в Україні та 

зарубіжних країнах: конституційно-порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кохановський В.В.; Нац. акад. внутр. справ. - К., 

2013. - 20 с. 

4. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. Є. Шевченко [та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

- Бібліогр.: с. 338-341. 

 

Тема 7. Основи конституційного права США 

  

1. Початок конституційного розвитку у Північній Америці. 

2. Конституція США. 

3. Політичні партії США. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


4. Конгрес США: правове положення і повноваження палат, організаційно-

правові форми діяльності. Законодавчий процес. 

5. Президент США: порядок обрання, повноваження, акти. 

Відповідальність президента.  

6. Судова влада. 

7. Американський федералізм. 

8. Місцеве самоврядування в США. 

Задача. Під час сесійного засідання Сенату США було проведено 

голосування, в якому взяв участь віце-президент США як головуючий. 

Голосування по винесеному питанню проводилось вперше, і в результаті нього 

було з’ясовано , що, окрім голосу віце-президента, голоси сенаторів 

розділились порівну. Від одного сенатора поступило заперечення щодо 

процедури. В чому може полягати це заперечення ? Чи була дійсно порушена 

процедура голосування ? 

 

 

Рекомендована література: 

1. Бориславська, О. М.  Організація державної влади в сучасному світі 

[Текст] : конституц.-прав. енцикл. : усі держави світу / О. М. Бориславська, С. 

В. Різник. - Вид. 2-ге., стер. - Л. : ПАІС, 2013. - 454 с. 

2. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. - 

М.,1993. 

3. Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. 

Мишина [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К. : Юринком Интер, 2012. - 

411 с. 

4. Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн 

[Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. - Х. : Право, 2013. - 

224 с.  

 

 

Тема 8. Основи конституційного права Великої Британії 

 

1. Конституція Великої Британії, її складові частини. 

2. Роль монарха Великої Британії в управлінні державою. 

3. Політичні партії Великої Британії. 

4. Парламент Великої Британії: структура, порядок формування, правове 

становище. Комітети британського парламенту, їх види і повноваження. 

5. Уряд і Кабінет міністрів: правове становище. 

6. Англійська судова система. 

7. Місцеве самоврядування і управління. 

Завдання. 

Обов'язкова реєстрація виборців (наприклад, у Великобританії) означає:  

А - обов'язок виборців зареєструватися;  

Б - обов'язкове голосування (інакше - санкції);  

В - обов'язок чиновників з виборів або муніципалітету, виборчих комісій 

зареєструвати (включити у списки) усіх виборців.  

Відповідь обґрунтуйте. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%9C.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Розв’яжіть типові ситуації: 

 

1. Мешканці графства Йоркського обрали до Палати лордів замість 

старшого сина помер графа Йоркського його молодшого сина, 

оскільки старший синвідмовився від своєї кандидатури. Вони надійшли: А - 

вірно, Б - невірно.. 

 

2. Високий суд королівської лави у Великобританії визнав 

неконституційний закон нещодавно створеного парламенту Шотландії, вказано, 

що він суперечить конституції Великобританії. Суд вчинив: А - вірно; Б - 

невірно.  

 

3. Палата громад Великобританії оголосила в 1975 р . вільне (не 

фракційне) обговорення і голосування з питання про вступ країни у Спільний 

ринок. Лідерпартії зелених - (А) зажадав дати йому слово позачергово, але 

депутат (член парламенту) від партії синіх (Б), заперечивши, зажадав, щоб 

слово було надано в першу чергу йому з питання про порядок дні. Третій 

член парламенту (В) заявив, що зараз повинен виступати він, так як його черга. 

Нарешті негайно надати йому слово зажадав четвертий депутат (Г), заявивши, 

що він повинен зробити важливе повідомлення про сталася 

катастрофи. Спікер (голова палати) в сумнівах. Кому дати слово?  

 

4. Помер монарх Великобританії. Є дорослий брат (А) і доросла дочка (Б), 

а також неповнолітній син (В). Хто успадковує престол?  

 

5. У Плімутські графстві (адміністративно-територіальна одиниця у 

Великобританії) обраний місцева рада непрофесійний, потребує постійної 

допомоги центральних органів держави. Уряд призначив в графство свого 

представника, доручивши йому займатися питаннями, що мають 

загальнодержавне значення, а також деякими місцевими питаннями. Рішення 

уряду: А - вірно; Б - невірно. Чому?  

 

 

Рекомендована література: 

1. Алексеев Н.А. Палата Лордов британського парламенту: от Суда Короля 

Эгберта до революции Премьера Т.Блэра (825- 2003 гг.). – М., 2003.  

2. Конституции государств Европы: В 3-х т.- М., 2001. 

3. Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. 

Мишина [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К. : Юринком Интер, 2012. - 

411 с. 

4. Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн 

[Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. - Х. : Право, 2013. - 

224 с.  

 

Тема 9. Основи конституційного права ФРН 

 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


1. Основний закон ФРН. 

2. Партійна система ФРН. 

3. Германський федералізм. 

4. Порядок формування, правове становище і повноваження Бундестагу і 

Бундесрату. Законодавчий процес. 

5. Федеральний уряд і канцлер ФРН. 

6. Конституційний контроль в ФРН. 

7. Муніципальна система ФРН. 

Розв’яжіть типові ситуації: 

5. Після об'єднання Німеччини (ФРН і НДР) в 1990 р . створено нову 

державу. Прийнята нова Конституція (А) або діє Конституція ФРН 1949р. (Б)?  

 

6.  Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про 

неконституційність місцевої екстремістської правої партії "Караючий 

меч". Лідер партії заявив, що рішення Федерального конституційного суду 

неправильне, тому що це питання розглядається в конституційному суді землі 

Геос, в якій і тільки в якій діє партія, а суд землі ще не виніс рішення у 

справі. Заява вірно (А) або невірно (Б)?  

 

7. Ландтаг (місцевий парламент) землі Бреге вирішив обрати належне 

йому за Конституцією Німеччині число представників землі у верхню палату 

федерального парламенту (3 представника). Уряд землі заперечує проти 

виборів і заявляє, що око саме призначить цих представників. Хто правий: А - 

ландтаг; Б - уряд землі.  

 

8. Громадяни та деякі партії в окрузі Кел'зен (округи - одиниці, на які 

діляться землі) пропонують у допомогу регірунгспрезіденту (управляючому) 

округу обрати місцевий орган самоврядування - окружний сонет, Право на 

самоврядування визнано Конституцією федерації і конституцією землі Баварії, 

в яку входить округ. Парламент землі (А) заперечує проти створення такого 

органу. Уряд землі (Б) наполягає на створенні. Хто правий?  

 

 

Рекомендована література: 

1. Атаманова Н. В. До питання про створення «Саксонського зерцала» - 

Кодексу середньовічного права Німеччини // Право і суспільство. – 2015. - №1. 

– с. 3-8 

2. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные 

акты. - М.,1991. 

3. Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. 

Мишина [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К. : Юринком Интер, 2012. - 

411 с. 

4. Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн 

[Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. - Х. : Право, 2013. - 

224 с.  

 

Тема 10. Основи конституційного права Франції 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


  

1. Конституція Франції. 

2. Конституційний статус людини і громадянина во Франції. 

3. Президент Франції: порядок обрання, повноваження і місце в системі 

державних органів. 

4. Парламент Франції: структура, порядок формування, повноваження. 

5. Уряд Франції. Рада міністрів. 

6. Конституційна рада: порядок формування, повноваження. 

7. Регіональне і місцеве самоврядування во Франції. 

Розв’яжіть типові ситуації: 

1. Конституція Франції - це: А - Конституція 1958 р .; Б - 

Конституція 1958 р . і Декларація прав людини і громадянина 1789 р .; В - 

згадані Конституція і декларація, а також преамбула Конституції 1946 р .; Г - 

Конституційний блок, що включає названі в тексті конституції деякі 

найважливіші закони.  

 

2. Конституція Франції 1958 р . може бути змінено: А - референдумом; Б - 

Конгресом (спільним засіданням обох палат), В - референдумом і Конгресом; Г 

- установчими зборами, Д-конституційним зборами.  

 

3. На виборах Сенату (верхньої палати) у Франції застосовуються: А - 

мажоритарна система; Б - пропорційна система, У - сме шанная система; Г - 

прямі вибори; Д - непрямі вибори.  

 

4. На виборах в нижню палату парламенту Франції перемогу здобула 

права партія Чорний Хрест. Президент, який призначає зі-гласно Конституції 

уряд (прем'єр-міністра і міністрів), належить до лівої партії Червона троянда. 

Він призначає уряд: А - з членів своєї партії; Б - зі складу опозиції 

(парламентської більшості); В - на свій розсуд; Г - з 

обов'язковим доповіддю про програму нового уряду при отриманні ним вотуму 

довіри; Д - без доповіді при отриманні вотуму дове -рія; Е - без вотуму довіри 

при призначенні уряду.  

 

5. Президент Франції заслухав звіт прем'єр-міністра і видав декрет про 

звільнення уряду у відставку. Нижня палата парламенту заперечує проти 

звільнення. 60 сенаторів верхньої палати також звернулися до Конституційної 

ради, заявивши про нехонстітуці-онності дій Президента. Конституційна рада 

ухвалила: А-дії Президента правильні: Б - неправильні.  

 

6. Префект департаменту Луара скасував рішення генеральному ради 

департаменту про будівництво нового казино в м. Пуатьє на додаток до 30 

існуючих, посилаючись на явну недоцільність цього рішення, а також на те, що 

ці кошти з місцевого бюджету, затвердженого радою, необхідні для 

будівництва болині-ці . Рішення префекта: А - вірно; Б - невірно. Куди має 

звернутися рада департаменту: В - до суду загальної юрисдикції; Г - до 

Конституційної ради; Д - в адміністративний суд департаменту.  

 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82


 

Рекомендована література: 

1. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. - 

М.,19890. 

2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. - Тернопіль, 2003. 

3. Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. 

Мишина [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К. : Юринком Интер, 2012. - 

411 с. 

4. Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн 

[Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. - Х. : Право, 2013. - 

224 с.  

5. Жаровська І. М. Правова природа державної влади (теоретико-правове 

дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. М. Жаровська ; 

наук. конс. С. С. Сливка ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2014. – 35 с. 

 

Тема 11. Основи конституційного права Японії 

  

2. Конституція Японії. 

3. Партійна система Японії. 

4. Правове становище імператора Японії. 

5. Парламент Японії, його структура. Законодавчий процес. 

6. Кабінет міністрів Японії, його склад і порядок формування. 

 

Задача  

Імператор Японії отримав від свого гостя – короля  Швеції – автомобіль 

«Вольво» як подарунок. Парламент Японії наклав вето на дії імператора. 

Чи має право парламент вручатись у дії імператора? Відповідь 

обґрунтуйте, використовуючи конституційне законодавство Японії. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Конституції нових держав Європи та Азії.-К.,1996. 

2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Вопросы и 

ответы. – М., 2003. 

3. Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. 

Мишина [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - К. : Юринком Интер, 2012. - 

411 с. 

4. Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн 

[Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. - Х. : Право, 2013. - 

224 с.  

 

 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Конституційне право зарубіжних країн» 

 

1. Джерела конституційного права в зарубіжних країнах: поняття. 

2. Ознаки джерел конституційного права зарубіжних країн. 

3. Джерела конституційного права зарубіжних країн: види. 

4. Конституція – основне джерело конституційного права. 

5. Виникнення та історична трансформація поняття «конституція». 

6. Поняття, сутність та значення конституцій. 

7. Види конституцій та їх характеристика. 

8. Форма конституцій. 

9. Функції та юридичні властивості конституцій. 

10. Порядок прийняття та внесення змін до конституцій. 

11.  Об’єкти конституційного регулювання, тенденція до розширення їхнього  

кола. 

12.  Юридичне верховенство конституцій. 

13. Закон як джерело конституційного права. 

14. Види законів. 

15.  Особливості конституційних законів в зарубіжних країнах. 

16.  Прийняття і сфера дії органічних законів в зарубіжних країнах, їх місце в  

системі джерел конституційного права. 

17.  Надзвичайні закони. 

18. Акти органів конституційного контролю /нагляду/ і судові прецеденти як  

джерела конституційного права. 

19.  Конституційні звичаї. 

20. Достоїнства і недоліки судового прецеденту як джерела конституційного 

права. 

21. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело конституційного 

права. 

22.  Норми, що засновані на релігійних догматах. 

23. Договір як джерело конституційного права. 

24. Джерела мусульманського права: Коран, Сунна, иджма, кіяс, фікх, фетва. 

25. Кодекс канонічного права. 

26. Іудейське право. 

27.  Доктрина як додаткове джерело конституційного права. 

28. Основні риси і особливості післявоєнних конституцій зарубіжних країн  

Франція, ФРН, Японія/. 

29. Форма конституцій. 

30. Структура конституцій. 

31. Порядок прийняття, зміни і скасування конституції. 

32. Прийняття конституції представницькими органами. 

33. Прийняття конституції виборчим корпусом. 

34. Класифікація конституцій. 

35.  Юридична, політична і ідеологічна функції конституції. 

36. Межі конституційного регулювання. Дія конституції в часі і по колу осіб.  

37. Безпосередня дія конституції. 



38. Поняття конституційного контролю (нагляду). 

39. Види конституційного контролю. 

40. Проблема полігромадянства. Заходи для запобігання випадків подвійного  

громадянства. 

41.  Безгромадянство (апатризм). Заходи для запобігання випадків  

безгромадянства. 

42.  Гарантії здійснення та захисту прав і свобод. 

43. Правовий режим іноземців: поняття та види. 

44.  Поняття та ознаки політичних партій.  

45. Функції політичних партій. 

46. Монархія – поняття і сутність. Основні ознаки монархії.  

47. Види монархій.  

48. Республіка – поняття і сутність.  

49. Ознаки республіканської форми правління.  

50. Види республік. 

51. .Форми державного устрою зарубіжних країн. 

52. Унітарна держава /унітаризм/. Основні ознаки унітарної держави. 

53. Види автономії. 

54. Федеративний устрій /федералізм/. Основні ознаки федеративного 

устрою. 

55. Розподілення компетенції і відношення проміж федерацією та її 

суб’єктами. 

56. Державний режим. Співвідношення державного режиму і політичного  

режиму. 

57. Ознаки і види антидемократичного режиму. 

58. Ознаки і види демократичного режиму. 

59. Поняття і соціальна функція виборів. 

60. Поняття і принципи виборчого права.  

61. Активне і пасивне виборче право.  

62. Виборчі цензи. 

63. Абсентеїзм, його причини та оцінка. Обов’язковий вотум, його оцінка. 

64. Поняття і види виборів. 

65. Поняття виборчої системи.  

66. Стадії виборчого процесу. 

67. Мажоритарна і пропорціональна виборчі системи. 

68. Поняття і види референдумів.  

69.  Правові наслідки референдуму. 

70. . Практика проведення референдумів у різних країнах. 

71.  Народна законодавча ініціатива. 

72.  Виникнення и розвиток парламенту.  

73.  Парламент и парламентаризм. 

74. Структура парламенту і організація його палат.  

75.  Юридична природа депутатського мандата.  

76. Парламентський імунітет, індемнітет. 

77. Законодавчий процес і його стадії. 

78. Контроль парламентів за діяльністю урядів у парламентарних країнах. 

79. Повноваження парламенту в сфері оборони і безпеки. 



80.  Уповноважені по правам людини (омбудсман). 

81. Акти глави держави. Контрасигнатура (скріпа). 

82. Місце уряду у системі вищих органів влади. 

83.  Види урядів. 

84. Склад урядів. 

85. Структура Конституції США. Предмети правового регулювання 

Конституції США. 

86.  Місцеве самоврядування в США. 

87. Порядок формулювання палат парламенту Великої Британії. 

88. Уряд і Кабінет міністрів Великої Британії. Внутрішній кабінет. 

89. Функції Кабінету міністрів. Прем’єр-міністр. 

90. Судова система. Вищі судові органи Великої Британії.  

91. Острівні території. Залежні території Великої Британії. 

92. Основні принципи побудови механізму влади у Франції. 

93. Президент Франції. Його повноваження і місце в системі державних  

 органів. 

94. Парламент Франції: структура.  

95. Уряд Франції. Рада міністрів. Кабінет міністрів. 

96.  Конституційний розвиток Німеччини. Розробка й прийняття Основного  

Закону. 

97.  Загальна характеристика Основного Закону ФРН. Зміни та доповнення до  

Основного Закону ФРН. 

98.  Федерація ФРН. 

99.  Федеральний уряд і канцлер Німеччини. 

100. Політична система Японії. 

101. онституція Японії 1947 р. 

102. Правове положення імператора Японії. 

103. Парламент Японії, його структура.  

104.  Парламент Японії: способи прийняття законів. 

 


