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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу у поза аудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне 

(конституційне) право зарубіжних країн » - засвоїти в повному обсязі 

навчальну програму і сформувати самостійність як особистісну рису та 

важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни - засвоєння певних 

знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх 

застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також 

виявлення прогалин у системі знань із предмета. 

 Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне 

(конституційне) право зарубіжних країн» визначається навчальною 

програмою дисципліни, а також цими методичними матеріалами. 

 До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» належать такі: 

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і 

додаткових наукових джерел; 

- вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 

- виконання домашніх завдань; 

- підготовка до практичних занять; 

- підготовка до різних форм поточного контролю; 

- пошук та огляд літературних джерел за завданою проблематикою; 

- написання реферату за завданою проблематикою; 

- аналітичний розгляд наукових публікацій; 

- підготовка контрольної роботи. 
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У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що виносяться на 

заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні посібники, 

наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові акти.  Перевірку 

засвоєння своїх знань студенти здійснюють за допомогою питань для 

самоконтролю.  

При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної роботи 

студентів значну допомогу може надати використання різноманітних 

технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, мережа Internet, 

інформаційні банки даних). 

 Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також вмінь щодо 

навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.  

Практичні завдання необхідно виконувати у письмовій формі з 

розгорнутим мотивованим рішенням, посиланням на статті, пункти 

нормативно-правових актів. 

Важливим засобом у засвоєнні знань є написання доповідей та 

рефератів. Тематика рефератів пропонується за визначеними темами 

практичних занять. Мета реферативної доповіді полягає в засвоєнні 

студентами основних аспектів розкритої у реферативному дослідженні теми, 

формуванні запитань, проведенні дискусії.  

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 

оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває тему, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, може вільно 

та професійно вести дискусію, має власну точку зору стосовно теми заняття і 

може аргументовано її доводити до відома аудиторії; 

“добре” – у цілому рівень знань студентів відповідає викладеному 

вище, але мають місце деякі упущення при висвітленні матеріалу, не точні 

твердження, які не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами; 
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“задовільно” – студент розкрив питання в загальних рисах, розуміє 

суть питання, пробує робити висновки, але при цьому допускає грубі 

помилки, матеріал викладає нелогічно і не самостійно; 

“незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на поставлене 

запитання чи відповідь не вірна, студент не розуміє суті питання, не може 

робити висновки. 

Непідготовленість студента до практичного заняття чи відсутність його 

на занятті розцінюється як академічна заборгованість. Незалежно від причин 

студент зобов’язаний самостійно вивчити тему і в поза навчальний час здати 

(відпрацювати) її викладачеві з пред’явленням робочого зошиту.  

Відпрацювання за погодженням  з викладачем  може здійснюватись в усній 

формі або у вигляді підготовки реферату. 

Наявність академічної заборгованості із практичних (семінарських) 

занять є підставою для не допуску студента до складання заліку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» 
 
№ 

з/п 

Назва змістового модуля, теми 

 Змістовий модуль 1. Загальна частина. 

1. Поняття, предмет, система та джерела конституційного права в 

зарубіжних країнах. 

2. Конституції — головні джерела державного (конституційного) права 

зарубіжних країн. 

3. Конституційна юрисдикція. 

4. Загальні засади правового статусу особи. Конституційні права і свободи 

громадян у зарубіжних країнах. 

5. Форми держави в зарубіжних країнах. 

6. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах. 

7. Виборче право і виборчі системи в зарубіжних країнах. 

8. Конституційно-правові засади державної влади в зарубіжних країнах. 

9. Глава держави в зарубіжних країнах. 

10. Уряд в зарубіжних країнах. 

11. Парламент у зарубіжних країнах. 

12. Конституційне регулювання судової влади в зарубіжних країнах. 

13. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах. 

 Змістовий модуль 2.Особлива частина. 

14. Основи конституційного права США. 

15. Основи конституційного права Великобританії. 

16. Основи конституційного права Франції. 

17. Основи конституційного права ФРН. 

18. Основи конституційного права Японії. 

 Разом: 90 год. 
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Зміст дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вчення про Державне (к) право зарубіжних країн 

Тема 1. Предмет, система та джерела конституційного (державного) 

права зарубіжних країн 
 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Яке значення має конституційне право у системі національного права 

країни? 

2. Як ви можете визначити наукову і практичну цінність вивчення курсу 

КПЗК? 

3. Які відносини складають предмет конституційного права? 

4. Назвіть особливості конституційно-правових норм. 

5. Хто виступає суб’єктом конституційно-правових відносин у 

зарубіжних країнах? 

 

Література: 1. 4, 6, 11, 13-15, 20 

1. Ознайомитись зі статтею О Єгорова  “ Порівняльне правознавство” 

Право України – 1992 скласти тези основних її положень. 

 

Тема 2. Теорія конституції в конституційному (державному) праві 

зарубіжних країн 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чому конституція є юридичною базою поточного законодавства і 

актом вищої юридичної сили? 

2. Як співвідносяться поняття «конституція» і «конституціоналізм»? 

3. Які ви знаєте об’єкти конституційного регулювання? 

4. Мова конституцій в зарубіжних країнах. 
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5. Який порядок прийняття конституції ви вважаєте найбільш 

демократичним і чому? 

6. Порівняйте конституції США і Великобританії. 

Практичні завдання: 

1. Підготуйте реферат за темою “Конституція як основний закон 

сучасного суспільства.” 

2. Підготуйте реферат за темою “Характеристика основних 

конституційних принципів.” 

 

Література: 1, 4, 6, 12-15, 30, 39-43 
 

Тема 3. Способи захисту конституцій в зарубіжних країнах. 

Конституційний контроль 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте суть конкретного та абстрактного, обов’язкового та 

факультативного конституційного контролю. Наведіть приклади 

країн, де застосовуються ці види контролю. 

2. Яка модель конституційного контролю притаманна Україні? 

3. Які способи формування органів конституційної юстиції Вам відомі? 

Який з них використовується в Україні? 

4. Хто може ініціювати конституційний контроль? 

5. Які об’єкти і які види конституційного контролю передбачені 

Основним законом у Німеччині? А які Конституцією України? 

6. Порівняйте судові та квазісудові органи конституційного контролю. 

7. Які юридичні наслідки рішень органів конституційного контролю в 

країнах з американською та європейською системами конституційного 

правосуддя? 

 

Практичні завдання: 
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1. Підготуйте реферат на тему “Структура та повноваження органів 

конституційного контролю в зарубіжних країнах.” 

2. Підготуйте реферат на тему “Право на судовий захист і конституційне 

правосуддя.” 

Література: 1, 3, 4, 6, 13-15, 22, 27, 30, 39-43 

 

Тема 4. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які Вам відомі способи конституційного формулювання прав, свобод і 

обов’язків? 

2. Які Ви знаєте принципи правового регулювання конституційно-

правового статусу людини і громадянина? Охарактеризуйте їх. 

3. Порівняйте перелік конституційних прав, свобод і обов’язків, 

записаних в Конституції України і в конституції якої-небудь зарубіжної 

демократичної країни, порівняйте формулювання окремих прав, свобод 

і обов’язків в цих конституціях і дайте власні коментарі. 

 

Практичні завдання: 

1. Підготуйте реферат на тему“Еволюція інституту прав і свобод 

людини і громадянина.” 

2. Підготуйте реферат на тему “Сучасні концепції прав людини та їх 

конституційно-правове оформлення.” 

3.  Задача. Громадянин Литви за скоєний злочин був засуджени й до 

виправних робіт. Він вирішив оскаржити дії суду, посилаючись на 

те, що конституцією Литви заборонена примусова праця. 

4. Задача. Сім’я Сіверсів прийшла до виборчої дільниці, щоб 

проголосувати за кандидата у президенти  Дж. Буша , ауле їм не 

дозволили, мотивуючи це тим, що вони негри, нащадки колишніх 

рабів.  
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Чи мали право відмовити у голосуванні? 

5 Задача Клаус Шульц стверджує, що діями підприємства 

“Мерседес” було порушено його права. Адміністрація 

підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, 

що його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим 

на підприємстві вимогам. 

Оцініть дії адміністрації. 

Література: 1, 4, 6, 12, 14-16, 21, 28 

 

Тема 5. Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах 

Питання для самоконтролю: 

1. . Назвіть основні ознаки виконавчої влади. 

2. Визначте місце глави держави в системі розподілу влади. 

3. Розкрийте функції та повноваження глави держави при різних формах 

правління. 

4. Визначте співвідношення статусу глави держави та глави уряду за 

різних форм правління. 

5. Назвіть особливості статусу уряду в США, Великобританії, 

Франції.Розкрийте суть парламентського та позапарламентського 

способу формування уряду. 

6. Наведіть приклади країн, де застосовується колективна та 

індивідуальна відповідальність уряду і його членів. 

7. Розкрийте співвідношення відповідальності глави держави та уряду. 

Практичні завдання:  

          Задача Презеденту Республіки Угорщина була зроблена складна 

операція на серці. Це призвело до тимчасового невиконання ним своїх 

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

залишитися у лікарні ще на 3 тижні.  

Як у цьому випадку, згідно з конституцією Угорщини повинні розвиватися 

подальші події? 
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Література: 1, 6, 13-15, 34, 41, 44 

 

Тема 6. Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах 

Питання для самоконтролю: 

1. Що означає поняття парламентаризм? 

2. Які способи формування парламентів (палат) Вам відомі? 

3. Чи здійснюються ще кимсь законодавчі функції, крім парламенту? 

4. Хто і навіщо здійснює парламентський контроль? 

5. Яку роль у діяльності парламенту відіграють фракції, комітети 

(комісії)? 

6. Що означають поняття «ратифікація» та «денонсація»? 

7. Як класифікують парламенти світу? 

8. В чому виявляється відповідальність уряду перед парламентом? 

Практичні завдання 

   Задача Громадянин Болгарії Павло Стоянов 1972 року народження був 

висунутий кандидатом у народні предсиавники Народних Зборів Республіки 

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

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

відповідальності (штраф) за незаконну діяльність цієї фірми. 

Чи має можливість П. Стоянов бути обраним народним представником? 

 

Задача Містеру Дж. Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. Зних 

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? 
 

Задача Під час сесійного засідання Сенату США було проведено 

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

Голосування по винесеному питанню проводилося вперше, і в результаті 
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було з’ясовано, що окрім голосу віце-президента, голоси Сенаторів 

розділилися порівну. Від одного Сенатора поступило заперечення щодо 

процедури.  

У чому може полягати це заперечення? Чи була дійсно порушена процедура 

голосування? 

Література: 1, 6, 9, 13-15, 31, 40-43 

 

Тема 7. Основи конституційного права США 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте загальну характеристику соціально-економічної системи США. 

2. У чому полягає особливість конституції США? 

3. Охарактеризуйте вищі органи державної влади. 

4. Які вимоги ставляться до кандидата в президенти США? 

5. Перерахуйте вимоги до членів Конгресу. 

6. Охарактеризуйте судову систему США. 

7. В чому полягає специфіка американського федералізму? 

8. Охарактеризуйте місцеве самоврядування та управління. 

Практичне завдання 

Задача Місцева преса звинуватила суддю Верховного суду США, котрий був 

у сварці зі своєю дружиною, у тому, що він був у ганебному зв’язку з жінкою 

легкого поводження. На спробу ініціювати питання про звільнення його з 

посади він заявив, що це є його власне особисте життя, і нікого не повинно 

стосуватися.  

Як має вирішитись питання у цьому випадку? Аргументуйте відповідь, 

використовуючи конституційне законодавство США. 

Література: 1. 6, 10, 13-15, 18, 31, 42 

 

Змістовий модуль 2. Система державної влади в зарубіжних країнах 

Тема 8. Основи конституційного права Великобританії 

Питання для самоконтролю: 
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1. . У чому полягає суть неписаної конституції Великобританії? 

2. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус людини і 

громадянина у Великій Британії. 

3. У чому полягає специфіка політичної системи Великобританії? Які 

основні партії існують? 

4. Які Вам відомі вищі органи держави у Великій Британії? 

5. Який статус монарха у Великій Британії? Які у нього є повноваження? 

6. Який статус Палати лордів британського парламенту? 

7. Які повноваження є у Палати громад? 

8. Який порядок формування уряду Великобританії? 

9. Охарактеризуйте судову систему Великобританії. 

10. Який політико-територіальний устрій існує у Великобританії? 

 

Література: 1, 6, 10, 13-15, 26, 31, 41, 43 

 

Тема 9. Основи конституційного права Франції 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте структуру конституції Франції. 

2. Яке значення має Декларація прав людини та громадянина 1789 року? 

3. У чому полягає специфіка конституційного контролю у Франції? 

4. Правове регулювання громадських об’єднань у Франції. 

5. Який порядок проведення виборів існує у Франції? 

6. Парламент Франції: структура, порядок формування палат, 

повноваження. 

7. Які повноваження президента Франції Вам відомі? 

8. Який правовий статус уряду у Франції? 

9. Дайте загальну характеристику судової системи Франції. 

 

Література: 1, 6, 13-15, 24, 31, 41, 43 
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Тема 10. Уряд в зарубіжних країнах 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначте співвідношення статусу глави держави та глави уряду за 

різних форм правління. 

2. Назвіть особливості статусу уряду в США, Великобританії, Франції. 

3. Розкрийте суть парламентського та позапарламентського способу 

формування уряду. 

4. Наведіть приклади країн, де застосовується колективна та 

індивідуальна відповідальність уряду і його членів. 

5. .Розкрийте співвідношення відповідальності глави держави та 

уряду. 

 

Література: 28, 30, 32, 43  

 

Тема 11. Парламент в зарубіжних країнах 

Питання для самоконтролю: 

1. Що означає поняття парламентаризм? 

2. Які способи формування парламентів (палат) Вам відомі? 

3. Чи здійснюються ще кимсь законодавчі функції, крім парламенту? 

4. Хто і навіщо здійснює парламентський контроль? 

5. Яку роль у діяльності парламенту відіграють фракції, комітети 

(комісії)? 

6. Що означають поняття «ратифікація» та «денонсація»? 

7. Як класифікують парламенти світу? 

8. В чому виявляється відповідальність уряду перед парламентом? 

 

Література: 24, 27, 30, 31, 43 

 

Тема 12. Конституційне регулювання судової влади в зарубіжних країнах 

Питання для самоконтролю: 
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1. Поняття судової влади та її місце в механізмі розподілу влад. 

2. Система та організація судової влади. 

3. Конституційні принципи правосуддя. 

4. Правовий статус суддів в зарубіжних країнах. 

 

Література: 7, 19, 22, 23, 28, 32, 44 

 

Тема 13. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах 

 

1. Розкрийте співвідношення понять місцеве управління та місцеве 

самоврядування. 

2. Визначте, яка система організації найбільш ефективна. Яка діє в 

Україна: 

3. Розкрийте особливості англо-американської, європейської та 

радянської систем організації місцевої влади. 

4. Визначте суть понять «адміністративна опіка» та «адміністративний 

нагляд». 

5. Визначте особливості організації місцевої влади у Франції, Італії, 

США, Великобританії, Японії, ФРН, Україні. 

6. Визначте особливості висування кандидатів на посади до органів 

місцевої влади в зарубіжних країнах. А в Україна? 

7. Розкрийте суть повноважень органів місцевої влади в соціальній 

сфері. 

8. Розкрийте суть повноважень органів місцевої влади в фінансовій 

сфері. 

9. Визначте особливості законодавчих функцій органів місцевої влади в 

зарубіжних країнах. 

 

Література: 12, 19. 28, 29,  
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Змістовий модуль 3.Порівняльний аналіз конституційного права 

зарубіжних країн 

Тема 14. Основи конституційного права США 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте загальну характеристику соціально-економічної системи США. 

2. У чому полягає особливість конституції США? 

3. Охарактеризуйте вищі органи державної влади. 

4. Які вимоги ставляться до кандидата в президенти США? 

5. Перерахуйте вимоги до членів Конгресу. 

6. Охарактеризуйте судову систему США. 

7. В чому полягає специфіка американського федералізму? 

8. Охарактеризуйте місцеве самоврядування та управління. 

 

Література: 22, 30, 43, 44 

 

Тема 15. Основи конституційного права Великобританії 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає суть неписаної конституції Великобританії? 

2. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус людини і 

громадянина у Великій Британії. 

3. У чому полягає специфіка політичної системи Великобританії? Які 

основні партії існують? 

4. Які Вам відомі вищі органи держави у Великій Британії? 

5. Який статус монарха у Великій Британії? Які у нього є 

повноваження? 

6. Який статус Палати лордів британського парламенту? 

7. Які повноваження є у Палати громад? 

8. Який порядок формування уряду Великобританії? 

9. Охарактеризуйте судову систему Великобританії. 

10. Який політико-територіальний устрій існує у Великобританії? 
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Література: 13, 14, 31,31 

Тема 16. Основи конституційного права Франції 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте структуру конституції Франції. 

2. Яке значення має Декларація прав людини та громадянина 1789 року? 

3. У чому полягає специфіка конституційного контролю у Франції? 

4. Правове регулювання громадських об’єднань у Франції. 

5. Який порядок проведення виборів існує у Франції? 

6. Парламент Франції: структура, порядок формування палат, 

повноваження. 

7. Які повноваження президента Франції Вам відомі? 

8. Який правовий статус уряду у Франції? 

9. Дайте загальну характеристику судової системи Франції. 

Література: 13, 14, 31,31 

 

Тема 17. Основи конституційного права ФРН 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте загальну характеристику Основного закону ФРН. 

2. Охарактеризуйте основи державного ладу Німеччини. 

3. Дайте характеристику вищим органам державної влади ФРН. 

4. Федералізм та самоврядування Німеччини: особливості. 

 

Література: 13, 14, 31,31 

 

Тема 18. Основи конституційного права Японії 

 

1. Загальна характеристика конституції Японії 1947 року. 

2. Дайте загальну характеристику правового статусу особи в Японії. 
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3. Охарактеризуйте вищі органи державної влади в Японії. 

4. У чому полягають особливості судової системи Японії. 

5. Місцеве самоврядування і управління Японії. 

 

Література: 13, 14, 31,31 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І РЕФЕРАТІВ 

 

1. Поняття і сутність конституцій як основних джерел конституційного 

права в зарубіжних країнах. 

2. Види конституцій в зарубіжних країнах. 

3. Інститут конституційного контролю в зарубіжних країнах. 

4. Конституційне закріплення прав і свобод людини в зарубіжних країнах. 

5. Інститут громадянства в зарубіжних країнах. 

6. Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини в 

зарубіжних країнах. 

7. Держава як конституційно-правовий інститут в зарубіжних країнах. 

8. Форми державного правління в зарубіжних країнах. 

9. Парламентська монархія в сучасному світі. 

10.  Види державного (політичного) режиму в зарубіжних країнах. 

11.  Відповідальність глави держави при різних політичних режимах. 

12.  Сучасний зарубіжний федералізм. 

13.  Виборчий процес в зарубіжних країнах. 

14.  Інститут референдуму в зарубіжних країнах. 

15.  Інститут президента в зарубіжних країнах. 

16.  Місце парламенту в системах державних органів зарубіжних країн. 

17.  Конституційно-правовий статус уряду та інших органів виконавчої 

влади в зарубіжних країнах. 

18.  Судова влада в зарубіжних країнах. 

19.  Моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 
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20.  Особливості конституції Великобританії. 

21.  Загальна характеристика Конституції США. 

22.  Американський федералізм. 

23.  Партійна система США. 

24.  Конституційно-правовий статус автономних адміністративно-

територіальних одиниць в західноєвропейських країнах (Великобританія, 

Італія, Іспанія). 

25.  Загальна характеристика Конституції Франції. 

26.  Глава держави і уряд ФРН. 

27.  Партійна система ФРН. 

28.  Конституційні засади правового статусу особи в Німеччині. 

29.  Конституційний устрій Японії. 

30.  Партійна система Японії. 
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Питання для самоконтролю 

 

1. Поняття конституційного (державного) права як галузі національного 

права. 

2. Предмет та метод правового регулювання в конституційному праві 

зарубіжних країн. 

3. Система конституційного права. 

4. Конституційно-правові відносини: поняття, структура. 

5. Джерела конституційного права в зарубіжних країнах. 

6. Конституції — головні джерела державного (конституційного) права 

зарубіжних країн. 

7. Історичні засади сучасних конституцій. 

8. Сутність та зміст конституції в зарубіжних країнах. 

9. Соціальні функції конституції. 

10.  Класифікація конституцій. 

11.  Структура конституцій в зарубіжних країнах. 

12.  Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституцій. 

13.  Конституційний контроль: поняття, значення. 

14.  Історія виникнення ідеї конституційного контролю. 

15.  Моделі конституційного контролю: загальна характеристика. 

16.  Американська модель конституційного контролю: різновиди, 

особливості. 

17.  Європейська модель конституційного контролю: види, основні риси. 

18.  Види конституційного контролю. 

19.  Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних 

країнах: поняття, структура. 

20. Основні підходи до проблеми правового статусу особи. 

21.  Громадянство: поняття та конституційно-правове регулювання. 

22. Порядок набуття і припинення громадянства у зарубіжних країнах. 
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23.  Класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини і 

громадянина. 

24.  Правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних 

країнах. 

25.  Способи конституційного формулювання прав, свобод і обов’язків у 

зарубіжних країнах. 

26.  Конституційно-правові засади державної влади в зарубіжних країнах. 

27.  Поняття і структура конституційно-правового інституту державної 

влади в зарубіжних країнах. 

28.  Головні конституційні принципи функціонування державної влади в 

зарубіжних країнах. 

29.  Основні форми правління в зарубіжних країнах та їх різновиди. 

30.  Форми державного устрою в зарубіжних країнах. 

31.  Політичний режим як спосіб (метод) здійснення державної влади. 

32.  Поняття політичних партій та їх соціальна сутність. 

33.  Організаційні засади та правова регламентація утворення політичних 

партій в зарубіжних країнах. 

34.  Партійні системи в зарубіжних країнах. 

35.  Поняття і сутність виборчого права в зарубіжних країнах. 

36.  Види виборів та виборчих систем в зарубіжних країнах. 

37. Виборчий процес у зарубіжних країнах: поняття, стадії. 

38.  Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних 

країнах. 

39.  Порядок заміщення посади глави держави в зарубіжних країнах. 

40.  Повноваження глави держави, їх види. 

41.  відповідальність глави держави в зарубіжних країнах. 

42.  Уряд в системі органів держави в зарубіжних країнах. 

43.  Класифікація урядів зарубіжних країн. 

44.  Порядок формування, склад та структура урядів у зарубіжних країнах. 

45.  Повноваження уряду в зарубіжних країнах. 
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46.  Підстави й порядок припинення повноважень уряду. 

47.  Відповідальність уряду та його членів у зарубіжних країнах. 

48.  Місце і роль парламенту в структурі верховної влади в зарубіжних 

країнах. 

49. Класифікація парламентів в зарубіжних країнах. 

50.  Структура та організація парламенту, порядок формування його палат. 

51. Парламентські комітети і комісії, порядок їх формування і 

функціонування. 

52.  Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах. 

53.  Повноваження парламенту в зарубіжних країнах. 

54.  Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії. 

55.  Поняття судової влади та її місце в механізмі розподілу влад. 

56.  Система та організація судової влади. 

57.  Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах. 

58.  Правовий статус суддів в зарубіжних країнах. 

59.  Поняття місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 

60.  Система місцевого самоврядування. 

61.  Порядок формування представницьких органів місцевого 

самоврядування в зарубіжних країнах. 

62.  Виконавчі органи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 

63. Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 

64. Конституція США: структура та особливості. 

65. Політичні партії та партійна система в США. 

66. Президент та уряд США. 

67. Конгрес США. 

68. Американський федералізм. 

69. Судоустрій США. 

70. Місцеве самоврядування в США. 

71. Особливості конституції Великобританії. 

72. Партійна система Великобританії. 
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73. Статус монарха Великобританії. 

74. Парламент Великобританії. 

75. Уряд і Кабінет Великобританії. 

76. Судоустрій Великобританії. 

77. Територіальний устрій Великобританії. 

78. Особливості конституції Франції. 

79. Партійна система Франції. 

80. Президент та уряд Франції. 

81. Парламент Франції. 

82. Особливості конституційного контролю у Франції. 

83. Судова система Франції. 

84. Політико-адміністративний устрій Франції. 

85. Загальна характеристика основного закону ФРН. 

86. Вищі федеральні державні органи ФРН. Федеральний парламент. 

87. Політичні партії і партійна система в ФРН. 

88. Німецький федералізм. 

89. Політичні партії в Японії. 

90. Глава держави та уряд в Японії. 
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