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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сучасне конституційне право виникло та розвивається насамперед під 

впливом ліберальних концепцій, які висувають на перший план природні права 
людини. То ж саме з цих позицій у більшості країн світу нині визначаються 
фундаментальні засади державного і суспільного ладу, а також структура, 
порядок діяльності, повноваження органів держави і правовий статус особи. 

Головною особливістю конституційно-правових інститутів є те, що 
основні їхні положення конкретизуються в нормах інших галузей права. Тому 
порівняльне конституційне право тісно пов’язане з такими навчальними 
дисциплінами, як теорія держави і права, міжнародне право, міжнародно-
правовий механізм захисту прав людини та іншими. 

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

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни “Порівняльне 
конституційне право є: 

- поглиблення теоретичних знань із дисципліни “ Порівняльне 
конституційне право”, отриманих на лекціях; 

- сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості; 

- забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та 
аналізу рекомендованої літератури; 

- вироблення у студентів умінь застосування принципів правового 
аналізу іноземного законодавства; 

- вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на 
практиці; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових 
досліджень із проблем правового регулювання конституційних правовідносин; 

- поглиблення знань студентів у галузі теорії держави і права;  
- формування вміння студентів здійснювати аналіз конституційних актів 

у сфері регулювання конституційних правовідносин; 
- сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів; 
- вироблення у студентів умінь щодо виявлення новел у теорії й практиці 

регламентації конституційних правовідносин; 
- формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо стану 

забезпечення прав особи на національному рівні; 
У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати: 
• конституційно-правову карту світу; 
• джерела конституційного права зарубіжних країн; 
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• основи будови та функціонування конституційного контролю в 
зарубіжних країнах; 

• засади виборчого права зарубіжних країн; 
• конституційно-правовий статус вищих органів державної влади у 

державах з різною формою правління; 
уміти: 
• аналізувати конституційно-правові акти і визначати форму правління, 

державно-територіальний устрій і політичний режим країни; 
• визначати закономірності розвитку теорії і практики зарубіжного 

конституціоналізму; 
• визначати і аналізувати конституційно-правові основи конституційного 

і державного ладу зарубіжних країн 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали 
для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо. 
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ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
дисципліни  

“Порівняльне конституційне право” 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 
1.1. Опрацювання прослуханого лекційного 
матеріалу, вивчення обов'язкової та 
додаткової літератури 

1.1. Активна участь у різних видах 
аудиторних занять 

1.2. Вивчення окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного опрацювання 

1.2. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.4. Виконання та письмове оформлення 
задач та інших робіт 

1.4. Перевірка правильності виконання 
завдань на аудиторних заняттях 

1.5. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) занять 

1.5. Активна участь у семінарських, 
практичних (лабораторних) заняттях 

1.6. Підготовка до модульного контролю та 
інших форм поточного контролю 

1.6. Написання контрольної роботи, 
тестування та ін. 

II Пошуково-аналітична робота 
2.1. Пошук та огляд літературних джерел за 
заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під 
час аудиторних занять 

2.2. Написання реферату чи доповіді за 
заданою проблематикою 

2.2 Обговорення (захист) реферату під час 
аудиторних занять 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 
публікації 

2.3. Обговорення результатів проведеної 
роботи під час аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної виробничої 
ситуації, підготовка до ситуаційних вправ 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 
участь у діловій грі, ситуаційних вправах та 
ін. 

 

Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, повинно проходити 
в терміни між лекціями та семінарами з даних тем. На кожному семінарському 
занятті проводиться перевірка вивчення студентами тем, даних на самостійне 
опрацювання, що передбачає проведення усного опитування, перевірки 
рефератів по заданим темам, внесення питань, винесених на самостійне 
опрацювання, в перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі, 
студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна 
користуватися під час виступу.  

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 
проходить під керівництвом викладача, який вказує студенту, де можна знайти 
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відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії статті 
тощо) та консультує студента з приводу аналізу різних видів літературних 
джерел, допомагає зробити аналітичний розгляд наукових публікацій.  

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм поточного 
контролю передбачає : 

1. Опрацювання конспектів лекцій з питань, які винесені на модульний та 
поточний контроль. 

2. Опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників по 
темах, винесених на модульний та поточний контроль. 

Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом часу, 
відведеного навчальним розкладом, до відповідного семінарського заняття, на 
якому відбудеться модульний контроль знань.  

Вивчення основ конституційного права передбачає підготовку студентами 
рефератів по темах, які вказуються у планах семінарських занять. При 
підготовці рефератів студенти використовують як основну, так і додаткову 
літературу, проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. 
Реферати заслуховуються та обговорюються на  семінарських заняттях, кращі з 
них можуть бути рекомендовані до розгляду в наукових студентських гуртках, 
конференціях.  

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення результатів 
пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. 
Доповідь — документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, 
пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 
обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу 
та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді становить 4 — 8 сторінок. 
Якщо доповідь складається з 4—6 сторінок, вона називається повідомленням. 

Перед написанням реферату студент повинен вивчити міжнародні та 
національні правові акти, та обов`язкову й додаткову літературу за темою. 
Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор.), 
основна частина ( 8-10 стор.), висновки ( 1-2 стор.); перелік використаних 
джерел. Реферат виконується на білому папері формату А-4. При підготовці 
реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних 
джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, 
кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських 
гуртках, конференціях. 

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські 
заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з наступних форм :  

- усна – студент повинен відповісти на питання, винесені на 
відповідне семінарське заняття, які задає йому викладач; 

- доповідь – студент готує доповідь за заданою йому викладачем 
темою по відповідному семінарському заняттю; 

- реферат – за погодженням із викладачем студент готує реферат із 
відповідної теми семінарського заняття. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ПОРІВНЯЛЬНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО” 

 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Основи теорії конституційного права 

1 Загальна характеристика конституційного права 

2 Основи теорії конституції. Правова охорона конституції 

3 Загальні засади конституційно-правового статусу людини і 

громадянина 

4 Конституційно-правові основи суспільного ладу 

5 Держава як категорія конституційного права 

6 Політичні партії та партійні системи 

7 Конституційні форми безпосередньої демократії 

 Змістовий модуль ІІ. Основи організації державної влади 

8 Глава держави 

9 Уряд як державний інститут 

10 Парламент (законодавча влада) 

11 Конституційне регулювання судової влади 

 

Форми контролю: 
Усне опитування; 
Контрольні роботи; 
Перевірка конспектів; 
Перевірка завдань для самостійної роботи; 
Тестування. 
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ЗМІСТ 
дисципліни «Порівняльне конституційне право» 

 
Змістовий модуль І. Основи теорії конституційного права 

 
Тема 1. Загальна характеристика конституційного права 

 
Питання для самоконтролю 

1. Співвідношення понять “конституційне право” та “державне право”. 
2. Методи правового регулювання конституційного права. 
3. Конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути. 
4. Принципи конституційного права.  
5. Конституційно-правова відповідальність. 
6. Парламентські статути та регламенти як джерела конституційного 

права в різних країнах світу. 
7. Делеговане законодавство як джерело конституційного права. 
8. Визнання конституційних звичаїв як джерела конституційного права в 

різних країнах світу. 
9. Релігійне право як джерело конституційного права в різних країнах 

світу. 
10. Історія розвитку науки конституційного права. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які значення має термін "конституційне (державне) право"? 
2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предметом і методом 
від інших галузей права? 
3. З яких елементів складається система конституційного права? 
4. У чому полягають характерні особливості конституційно-правових 
відносин? 
5. Чим обумовлена й у чому виявляється провідна роль конституційного 
права у правовій системі? 
6. Які на сьогодні існують основні тенденції в розвитку конституційного 
права? 
7. Які основні етапи розвитку науки конституційного права? 
8. До якої правової школи відноситься українська наука конституційного 
права? 

Теми рефератів 
1. Поняття і сутність конституції як основного джерела конституційного 

права. 
2. Класифікація конституцій. 
3. Історичні характеристики конституції та її регулятивна роль. 
4. Ревізія (внесення змін та перегляд) конституції. 
 

Література [1-8, 9-20] 
 



 9 

Тема 2. Основи теорії конституції. Правова охорона конституції 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття і значення конституції в різних зарубіжних країнах.  
2. Роль конституції в зарубіжних країнах. 
3. Сучасні класифікації конституцій. 
4. Ревізія (внесення змін і перегляд) конституцій в різних країнах світу. 
5. Співвідношення понять “конституційний контроль” та “конституційний 

нагляд”. 
6. Конституційний контроль в зарубіжних країнах. 
7. Моделі судового конституційного контролю. 
8. Порядок формування і структура органу конституційного контролю в 

Україні.  
Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою поняття “конституція” з юридичної і соціально-
політичної точок зору? 
2. Чому конституцію вважають юридичною базою для розвитку 
законодавства? 
3. Який порядок прийняття та зміни конституції вважається найбільш 
демократичним? 
4. До яких класифікаційних видів можна віднести Конституцію України? 
5. До яких класифікаційних видів можна віднести Конституцію Франції? 
6. Які об’єкти і які види конституційного контролю передбачені Основним 
законом Німеччини? 
7. Які об’єкти і які види конституційного контролю передбачені 
Конституцією України? 
8. Які об’єкти і які види конституційного контролю передбачені 
Конституцією Росії? 
9. Які об’єкти і які види конституційного контролю передбачені 
Конституцією Франції? 

 
Теми рефератів 

1. Історія виникнення інституту конституційного контролю. 
2. Повноваження органів конституційного контролю. 
 

Література [1-8, 19-22] 
 
Тема 3. Загальні засади конституційно-правового статусу людини і 

громадянина 
Питання для самоконтролю 

1. Моделі правового статусу особи. 
2. Порядок набуття громадянства за законодавством різних країн світу. 
3. Порядок припинення громадянства, встановлений в Україні та 

зарубіжних країнах. 
4. Історія розвитку прав і свобод людини і громадянина. 



 10 

5. Сучасні правові обмеження для здійснення конституційних прав і 
свобод громадян за законодавством різних країн світу. 

6. Суть та види правових гарантій конституційних прав і свобод особи в 
Україні. 

7. Міжнародно-правовий захист прав людини. 
 

Питання для самоперевірки 
1. В чому полягає різниця між правами та свободами? 
2. В чому полягає різниця між правами людини і правами громадянина? 
3. В чому полягає різниця між позитивним і негативним формулюванням 
прав і свобод? 
4. Які ви знаєте конституційні гарантії рівноправності?  
5. Як формулюються обмеження прав і свобод в конституціях США, 
Франції та Основному Законі Німеччини? 
6. Як формулюються обмеження прав і свобод в конституціях України, 
Білорусі та Росії? 
7. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? 
8. Які існують конституційні гарантії прав і свобод в Україні? 
9. Які існують конституційні гарантії прав і свобод в різних країнах світу? 
10. Що означає право на громадянство? 
11. Що означає термін “апатрид”? 
12. Які ви знаєте інформаційні права та свободи? 
13. У чому полягає різниця між переліком конституційних прав і свобод, 
закріплених у конституціях України та Російської Федерації? 

 
Теми рефератів 

1. Еволюція прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. 
2. Конституційне закріплення прав і свобод людини і громадянина. 
3. Громадянство: поняття, ознаки, порядок набуття та припинення. 
4. Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини. 
5. Іноземці як суб’єкти конституційного права. 

 
Література [1-8, 4-9] 

 
Тема 4. Конституційно-правові основи суспільного ладу 

 
Питання для самоконтролю 

1. Обсяг і характер конституційно-правового регулювання відносин 
власності в різних країнах світу. 

2. Конституційно-правове регулювання трудових правовідносин. 
3. Конституційно-правові принципи економічної діяльності. 
4. Конституційно-правові принципи державної політики у сфері екології, 

охорони здоров’я та соціального забезпечення за законодавством різних 
країн світу. 
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5. Конституційно-правові принципи державної політики у сфері 
політичної та правової культури. 

6. Конституційно-правові принципи державної політики у сфері релігії в 
різних країнах світу. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою конституційно-правовий інститут економічної системи? 
2. Які конституційно-правові гарантії права власності існують в Україні? 
3. В яких формах може виступати приватна власність, а в яких публічна? 
4. У чому полягає соціальна функція власності? 
5. Як конституції США, Франції, Іспанії та Основний Закон Німеччини 
регулюють відносини між працею та капіталом? 
6. Як конституції України і Росії регулюють відносини між працею та 
капіталом? 
7. Якими конституційно-правовими інститутами регулюються національні 
відносини? 
8. Які існують сучасні тенденції в конституційно-правовому регулюванні 
проблеми екології? 
9. Яке сучасне конституційно-правове регулювання суспільних відносин у 
сфері науки і культури в різних країнах світу? 
10. Як конституції України, Франції, США та Основний Закон Німеччини 
регулюють проблеми релігії? 
11. Якими конституційно-правовими інститутами регулюється політичний 
процес? 
12. В яких конституційних інститутах отримав своє відображення характер 
політичного режиму? 

Теми рефератів 
1. Конституційне право та суспільство. 
2. Конституційно-правові принципи державної політики у сфері релігії в 

різних країнах світу. 
 

Література [1-8, 3-16] 
 

Тема 5. Держава як категорія конституційного права 
Питання для самоконтролю 

1. Структура конституційно-правового інституту державної влади. 
2. Конституційні принципи функціонування державної влади.  
3. Законність і способи її забезпечення. 
4. Форма державного правління. 
5. Територіальна автономія. 

Питання для самоперевірки 
1. В яких значеннях термін “держава” використовується у джерелах 
конституційного права різних країн світу? 
2. У чому полягає суть конституційних характеристик держави як 
демократичної, соціальної, правової та світської? 
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3. У чому полягає зміст конституційного встановлення принципів 
внутрішньої і зовнішньої політики держави? 
4. У чому полягає відмінність між поняттями “державний механізм” і 
“державний апарат”? 
5. У чому полягає різниця між державним органом та державною 
установою? 
6. Які форми державного правління ви знаєте? 
7. З яких елементів складається правовий статус державного органу? 
8. До якого типу автономій можна віднести Автономну Республіку Крим? 
9. Які автономії існують в Іспанії? 

 
Теми рефератів 

1. Конституційно-правовий статус політичних інститутів. 
2. Держава як конституційно-правовий інститут. 
3. Форми державного правління. 
4. Парламентська монархія в сучасному світі. 
5. Види державного (політичного) режиму. 
6. Сучасний федералізм. 

Література [1-8, 5-19] 
 
Тема 6. Політичні партії та партійні системи 

Питання для самоконтролю 
1. Особливості політичних партій як конституційно-правового і 

політичного інституту. 
2. Історія розвитку політичних партій. 
3. Класифікація політичних партій.  
4. Види партійних систем в різних країнах світу. 
5. Правова регламентація створення та діяльності політичних партій у 

розвинених країнах світу. 
6. Правова регламентація створення та діяльності політичних партій у 

країнах, що розвиваються. 
7. Правова регламентація створення та діяльності політичних партій у 

країнах СНД. 
8. Фінансування політичних партій за законодавством різних країн світу. 
9. Фінансування політичних партій за законодавством України. 
10. Контроль за діяльністю політичних партій у різних країнах світу. 
11. Політична роль неполітичних суспільних об’єднань. 

 
Питання для самоперевірки 

1. В яких конституційно-правових формах виражена деполітизація? 
2. Що означає термін “політична партія”? 
3. Чим політична партія відрізняється від інших політичних суспільних 
об'єднань? 
4. Яка різниця між конфесіональними і клерикальними партіями? 
5. У чому полягає інституціоналізація політичних партій?  
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6. Яка політична роль неполітичних суспільних об’єднань? 
7. Яка політична роль релігії? 
8. Яка політична роль релігійних громад у різних країнах світу? 
9. Яка політична роль ЗМІ в розвинених країнах світу? 

 
Теми рефератів 

1. Види партійних систем у різних країнах світу. 
2. Правова регламентація створення, діяльності та фінансування 

політичних партій у країнах СНД. 
 

Література [1-8, 9-15] 
 
Тема 7. Конституційні форми безпосередньої демократії 

Питання для самоконтролю 
1. Особливості застосування принципів виборчого права в різних країнах. 
2. Періодичність виборів за законодавством різних країн світу. 
3. Відкликання. 
4. Принципи виборів. 
5. Створення виборчих округів (дільниць) і органів з проведення виборів 

відповідно до законодавства різних країн світу. 
6. Правове регулювання виборчої кампанії та фінансування виборів в 

Україні та зарубіжних країнах. 
7. Методи розподілу бюлетенів.  
8. Ініціатива та призначення референдуму. 
9. Правові наслідки застосування референдуму та інших інститутів 

безпосередньої демократії. 
 

Питання для самоперевірки 
1. Які спільні та відмінні риси таких конституційно-правових інститутів як 
вибори, відкликання та референдум? 
2. Чому вибори використовуються для формування не всіх державних 
органів?  
3. У чому полягає суть основних принципів виборчого права? 
4. Які ви знаєте виборчі цензи ? Чи потрібні вони? 
5. Яка різниця між виборцем і виборником? 
6. Які ознаки демократичного виборчого процесу ви знаєте? 
7. Як ви розумієте суть поняття “виборча географія”? В яких формах вона 
виявляється? 
8. Що означає термін “куріальні вибори”? 
9. Як законодавством регулюється фінансування виборів в Україні? 
10. Як законодавством регулюється фінансування виборів в Росії? 
11. Як законодавством регулюється фінансування виборів в США? 
12. Які види референдумів вам відомі? 
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Теми рефератів 
1. Інститути безпосередньої демократії. 
2. Виборчий процес: поняття, стадії. 
3. Інститут референдуму: загальна характеристика. 

Література [1-8, 9-17] 
 

Змістовий модуль II. Основи організації державної влади 
 

Тема 8. Глава держави 
Питання для самоконтролю 

1. Порядок заміщення посади глави держави. 
2. Зречення престолу (абдикація). 
3. Повноваження глави держави у сфері зовнішньої політики за 

законодавством різних країн світу. 
4. Право «вето» глави держави в Україні. 
5. Повноваження глави держави у сфері судової влади за законодавством 

різних країн світу. 
6. Інститут імпічменту в законодавстві різних країн світу. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Які функції і повноваження притаманні для глави держави? 
2. Які спільні та відмінні риси у статусах монарха і президента при 
парламентарних формах правління вам відомі? 
3. Як взаємодіє глава держави з законодавчою, виконавчою та судовою 
владою при різних формах правління? 
4. Які ви знаєте види відповідальності глави держави? 
5. Яка різниця між такими поняттями як “інвеститура” та “інавгурація”? 

 
Теми рефератів 

1. Відповідальність глави держави за різних політичних режимів. 
2. Загальна характеристика інституту президентства. 
3. Нормотворчість глави держави і уряду. 
 

Література [1-8, 9-18] 
 
Тема 9. Уряд як державний інститут 

Питання для самоконтролю 
1. Класифікація урядів. 
2. Порядок формування і структура урядів. 
3. Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. 
4. Делеговане законодавство. 
5. Відповідальність уряду та його членів.  

 
Питання для самоперевірки 

1. Що означає термін “виконавча влада”? 
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2. Як він співвідноситься з термінами “адміністративна влада”, “виконавчо-
розпорядча діяльність”, а також “державне керування”?  
3. Якими повноваженнями конституцієдавець наділяє уряд? 
4. Чим обумовлений різний порядок формування уряду в різних країнах? 
5. Що являє собою інститут міністра? 
6. Що являє собою інститут державного секретаря? 
7. У чому полягає суть поняття “імунітет членів уряду”? 
8. Відповідальність уряду та відповідальністю глави держави: порівняльна 
характеристика. 
9. У яких формах виражається політична відповідальність уряду перед 
парламентом? 

Теми рефератів 
1. Конституційно-правовий статус уряду та інших органів виконавчої влади. 
2. Політична відповідальність уряду. 
 

Література [1-8, 9-21] 
 
Тема 10. Парламент (законодавча влада) 

Питання для самоконтролю 
1. Парламент і парламентаризм. Класифікація парламентів. 
2. Особливості і порядок формування верхніх палат парламентів. 
3. Керівні органи палат.  
4. Парламентські комітети і комісії. 
5. Повноваження парламенту.  
6. Інститут омбудсмана.  
7. Судові (квазісудові) функції парламентів.  
8. Законодавчий процес в парламентах, його стадії.  
9. Парламентський контроль у сфері виконавчої влади. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняються станово-представницькі установи від сучасних 
парламентів? 

2. До якого виду можна віднести парламенти Німеччини й Італії за таким 
критерієм класифікації як обсяг їх компетенції? 

3. Які функції реалізують парламенти розвинених країн? 
4. Які функції реалізують парламенти країн, що розвиваються? 
5. За допомогою яких повноважень реалізуються функції парламенту? 
6. Яке значення мають бюджетні і податкові повноваження парламенту? 
7. Які існують форми парламентського контролю? 
8. Який взаємозв'язок порядку формування верхньої палати парламенту і 

повноважень парламенту? 
9. Яке значення інституту розпуску парламенту (палати)? 
10. Які існують системи організації керівництва палатами парламенту і 

парламентом у цілому?  
11. У чому полягає відмінність між такими поняттями як “депутатський 
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індемнітет” та “депутатський імунітет”? 
12. Який правовий статус парламентської опозиції при різних формах 

правління? 
13. Для чого утворюються комітети всієї палати? 
14. Що означає термін “органічний закон”? 
15. Які органи і посадові особи підзвітні парламентам (палатам) і в чому це 

виражається?  
16. Як співвідносяться поняття “підзвітність” та “підконтрольність”? 
17. У чому полягає взаємозалежність парламентського контролю з діяльністю 

уряду і парламентською відповідальністю останнього? 
18. Що означає термін “інтерпеляція”?  
19. Якими можуть бути результати парламентських розслідувань? 

 
Теми рефератів 

1. Місце парламенту в системах державних органів. 
2. Законодавчий процес: поняття, стадії. 
3. Парламентський контроль у сфері виконавчої влади. 
 

Література [1-8, 9-20] 
 
Тема 11. Конституційне регулювання судової влади 

Питання для самоконтролю 
1. Правовий статус суддів у зарубіжних країнах. 
2. Конституційна юстиція в розвинутих країнах світу.  
3. Органи та установи, які сприяють судовій владі. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Що таке судова влада й у чому полягає її призначення? 
2. Як судова влада взаємодіє з іншими гілками державної влади в сучасному 
світі? 
3. Чим пояснити полісистемність судової влади в багатьох країнах ? 
4. Що таке магістратура?  
5. Що являють собою вищі ради магістратури і подібні до них органи?  
6. Чим відрізняється за структурою судова влада України від Франції та 
Німеччини? 
7. Чим відрізняється за структурою судова влада Росії від США? 
8. Які судові органи згадані в конституціях Італії та Іспанії? 
9. Чим відрізняються і в чому схожі конституційні принципи судоустрою в 
Україні, Росії, Німеччині й Іспанії? 
10. Які принципи судового процесу містяться в конституціях України, 
Білорусі, Росії, Франції та Болгарії? 
11. Чим відрізняється адміністративна  юрисдикція  від адміністративної 
юстиції? 
12. Чому французьку Конституційну раду не можна вважати конституційним 
судом? 
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13. Чи є прокуратура й адвокатура органами судової влади? 
 

Теми рефератів 
1. Загальна характеристика та функції судової влади. 
2. Конституційне правосуддя в країнах Західної Європи. 
 

Література [1-8, 9-21] 
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