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Розглянуто головні риси конституційного права
Республіки Польща після другої світової війни. На
основі
чинного
законодавства
подано
характеристику виборчої системи та показано її
удосконалення. Висвітлено історію утворення вищих
представницьких органів – Сейму та Сенату, їх
компетенцію, діяльність та взаємозв’язок. Значну
увагу
приділено
ролі
президента,
уряду
та
контролюючих органів в управлінні державою.
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У
посібнику
розкриваються
поняття
державного права зарубіжних країн, його предмет,
метод конституційно-правового регулювання.
Характеризуються
державно-правові
відносини, державно-правовий устрій та державна
політика, політичні партії та партійні системи,
політичні режими, державний устрій, форми
правління, вищі і місцеві органи влади та ін.
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У навчальному посібнику характеризуються
устрій та державна політика, політичні партії та
партійні системи, політичні режими, державний
устрій, форми правління, вищі та місцеві органи
влади, розглядаються питання конституційного
права окремих країн світу, які належать до різних
правових систем сучасності.
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Відповідно до навчальної програми з конституційного права зарубіжних
країн у Загальній частині навчального посібника розкрито поняття
конституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та державну
політику, політичні партії та партійні системи, політичні режими, державний
устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади тощо. В Особливій
частині висвітлено питання конституційного права окремих країн світу, які
належать до різних правових систем сучасності.
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