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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Індивідуальна робота студента є складовою навчального 

процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу 
у позааудиторний час. Мета індивідуальної роботи з навчальної 
дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних кра-
їн” – самостійне вивчення частини матеріалу навчальної про-
грами, систематизація, закріплення, поглиблення та практичне 
застосування одержаних студентом теоретичних і прикладних 
знань про розвиток конституційно-правового регулювання сус-
пільних відносин і статусу особи в зарубіжних країнах, особли-
вості конституційних моделей безпосередньої і представниць-
кої демократії в зарубіжних країнах; специфіку основ консти-
туційного права країн американського континенту, держав-
членів Європейського Союзу і СНД, держав Азії й Близького 
Сходу. 

Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 
“Державне (конституційне) право зарубіжних країн” може здій-
снюватися у наступних видах: 

1) анотування прочитаної додаткової літератури;  
2) написання есе та його презентація на практичному 

занятті; 
3) підготовка постатейних матеріалів до зарубіжного 

конституційного законодавства; 
4) складання термінологічних словників; 
5) переклади іноземних текстів та написання анотації. 
Вибір студентом виду індивідуальної роботи здійсню-

ється за узгодженням з викладачем на початку навчального се-
местру. Організацію, контроль та оцінку якості виконання інди-
відуальної роботи студентів здійснює викладач.  

Індивідуальна робота подається студентом викладачу 
для оцінювання у паперовому вигляді не пізніше ніж за два ти-
жня до екзамену. Можливий захист роботи шляхом короткої 
усної презентації на практичному занятті.  

За індивідуальну роботу студент максимально може 
отримати 14 балів. 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 
ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Анотація прочитаної додаткової літератури 
 
Анотація прочитаної додаткової літератури є видом ін-

дивідуальної роботи студента, яка потребує ознайомлення з те-
кстом додаткової літератури з державного (конституційного) 
права зарубіжних країн, його ретельного опрацювання та ґрун-
товного аналізу. 

Складання анотації – процес аналітичного опрацювання 
інформації, метою якого є підготовка узагальненої характерис-
тики літературного джерела, що розкриває його логічну струк-
туру та зміст. Анотація є стислою характеристикою змісту мо-
нографії, наукової статті, інших матеріалів з формуванням вла-
сних узагальнень та оцінок щодо предмета дослідження аното-
ваного джерела. 

Анотування додаткової літератури має здійснюватися за 
обраною студентом темою. Перелік рекомендованих тем нада-
ється кафедрою. Студент самостійно добирає літературні дже-
рела у кількості, як правило, не менше п’яти наукових статей 
або однієї наукової монографії. Перелік джерел має бути пого-
джений з викладачем.  

Даний вид індивідуальної роботи студента виконується 
письмово і містить такі елементи: титульний лист, план, вступ, 
основну частину, висновок, список використаних джерел. У 
вступі має міститися обґрунтування обраної студентом теми 
анотування. Основна частина включає анотації прочитаної сту-
дентом літератури, що складаються з двох частин: бібліографі-
чного опису і власне тексту. Анотація повинна надавати повне 
та об’єктивне уявлення про зміст опрацьованих студентом дже-
рел. Висновки до даної роботи повинні містити інформацію 
щодо практичної та науково-теоретичної значущості анотова-
них джерел, а також авторське судження студента щодо тих 
проблем державного (конституційного) права зарубіжних країн, 
яким були присвячені опрацьовані ним літературні джерела.  
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У списку використаних джерел мають бути вказані як анотовані 
джерела, так і ті джерела, які використовувалися студентом  
для обґрунтування своєї позиції. Загальний обсяг роботи – до  
17 сторінок. 

Письмова робота подається викладачеві для оцінюван-
ня. За рішенням викладача основні результати анотування сту-
дентом додаткової літератури можуть бути презентовані та об-
говорені на практичному занятті. 

 
 

Перелік рекомендованих тем для анотування  
додаткової літератури 

 
1. Сучасні тенденції конституційного розвитку в світі. 
2. Конституційно-правове регулювання лобізму в за-

рубіжних країнах. 
3. Омбудсман як засіб забезпечення конституційних 

прав і свобод людини. 
4. Обов’язки людини і громадянина в зарубіжному 

конституційному праві. 
5. Виборчі технології: конституційно-правове регулю-

вання. 
6. Інститут глави держави в сучасних республіках.  
7. Генезис американського конституціоналізму. 
8. Роль прецедентного права у захисті прав людини в 

США. 
9. Організація влади в суб’єктах федерації: порівняль-

на характеристика (на прикладі Бразилії, Канади і США). 
10. Бразилія як суперпрезидентська республіка. 
11. Місце Генерал-губернатора у системі вищих органів 

влади Канади.  
12. Конституційні засади режиму міністеріалізму в  

Канаді.  
13. Напрями конституційної модернізації Британської 

монархії.  
14. Політичні і правові наслідки реформування Парла-

менту Великої Британії.  
15. Засади політичної системи в Конституції Французь-
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кої Республіки 1958 р. 
16. Конституційна рада як інститут конституційного 

контролю у Франції. 
17. Основний Закон ФРН – Конституція об’єднаної Ні-

меччини.  
18. Парламент і Федеральний уряд у ФРН: організація, 

співпраця і контроль. 
19. Конституційні засади парламентської республіки в 

Італії. 
20. Конституційно-правові засади відносин держави і 

церкви в Італійській Республіці. 
21. Проблеми взаємовідносин між вищими органами 

державної влади в напівпрезидентських республіках (на прик-
ладі Польщі та Болгарії). 

22. Місце і роль конституційного правосуддя у станов-
ленні демократичної й правової держави в Польщі і Болгарії. 

23. Політико-територіальний устрій і місцеве самовря-
дування  Республіки Польща. 

24. Сучасні проблеми організації і діяльності органів 
місцевого управління і самоврядування в Болгарії. 

25. Основи конституційного ладу РФ: правові норми і 
реалії. 

26. Президент РФ і Федеральні Збори РФ: конституцій-
но-правовий механізм взаємодії. 

27. Політичні і правові наслідки конституційної рефор-
ми в Республіці Білорусь.  

28. Обмеження прав і свобод людини в Білорусі: кон-
ституційні підстави і межі. 

29. Місце глави держави у системі вищих органів влади 
в Республіці Казахстан. 

30. Конституційна Рада Республіки Казахстан як орган 
конституційного контролю. 

31. Конституційний розвиток Азербайджанської Респу-
бліки в період незалежності. 

32. Конституційно-правовий статус Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки. 
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33. Від Конституції “Мейдзі” до “октройованої” Кон-
ституції Японії 1947 р. 

34. Народний суверенітет як вихідний принцип системи 
конституційного правління в Японії. 

35. Конституційні засади державного устрою КНР. 
36. Місце Всекитайських зборів народних представни-

ків у системі вищих органів влади КНР. 
37. Конституційна історія Ізраїлю. 
38. Кнесет Ізраїлю: порядок організації і функціонування. 
39. Конституція Об’єднаних Арабських Еміратів: поєд-

нання релігійних і світських приписів. 
40. Об’єднані Арабські Емірати як нетипова форма пра-

вління – виборна монархія. 
 
 
2. Написання есе та його презентація на прак-

тичному занятті 
 
Есе – індивідуальна письмова аналітична робота студе-

нта, яка висвітлює сучасний стан однієї конкретної вузькоспе-
ціалізованої проблеми з державного (конституційного) права 
зарубіжних країн та містить відповідь на питання про перспек-
тиви й можливі шляхи її вирішення. Як вид індивідуальної ро-
боти есе передбачає творчий аналіз обраної проблематики, 
вміння професійно сформулювати гіпотезу та довести можли-
вість чи неможливість її практичного існування, здатність до 
оригінального, самостійного, аргументованого наукового дос-
лідження. 

Воно має стислий обсяг та повинно містити  виключно 
авторську позицію, що ґрунтується на глибокому вивченні й 
аналізі науково-теоретичного і нормативного матеріалу. 

Есе оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 
5-7 сторінок. Його структура має включати титульний лист, 
вступну частину, виклад основного матеріалу, висновки та спи-
сок джерел. У вступній частині студент обґрунтовує вибір теми 
есе з точки зору її актуальності та важливості. В авторському 
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висновку формулюються пропозиції щодо шляхів вирішення 
проблеми, яка аналізувалась. У списку джерел мають бути вка-
зані нормативно-правові, навчально-методичні та науково-
теоретичні джерела, вивчення та аналіз яких слугували підґрун-
тям для написання роботи. Посилання у викладі основного ма-
теріалу на використані джерела не є обов’язковими, а надають-
ся за необхідності, у разі використання таких джерел для обґру-
нтування студентом своєї авторської позиції.   

Есе подається викладачеві для попереднього оцінюван-
ня та презентується на практичному занятті. 

 
 

Перелік рекомендованих тем для написання есе  
 
1. Конституційно-правові засади демократичного ре-

жиму в зарубіжних країнах. 
2. Ватикан – теократична монархія. 
3. Privacy (недоторканність приватного життя) як полі-

тико-правовий феномен в зарубіжній конституційно-правовій 
теорії і практиці. 

4. Розвиток інформаційних технологій і конституційні 
права людини. 

5. Референдум в країнах Європейського Союзу. 
6. Поняття та правова природа конституціоналізму. 
7. Роль Верховного Суду США у здійсненні конститу-

ційного контролю в США. 
8. Конституційні засади системи “стримувань та про-

тиваг” в США. 
9. Процедури habeas corpus, habeas data та mandato 

d’injuncao за Конституцією Бразилії. 
10. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої 

й виконавчої влади Бразилії. 
11. Конституційний розвиток Канади. 
12. Провідні політичні партії Канади, їх участь у парла-

ментських, регіональних і місцевих виборах. 
13. Конституційна історія Парламенту Великої Британії. 
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14. Трансформація конституційно-правового статусу 
людини і громадянина у Великій Британії під впливом Євро-
пейської конвенції про захист прав й основоположних свобод 
1950 р. 

15. Поняття та конституційні механізми “раціоналізова-
ного парламентаризму” у Франції. 

16. Конституційно-правові засади територіального уст-
рою Франції. 

17. Політична відповідальність Федерального уряду 
Німеччини. 

18. Конституційно-правовий статус людини та грома-
дянина у ФРН. 

19. Конституційна реформа регіонального й місцевого 
управління в Італії. 

20. Континентальна модель конституційного контролю 
в Італії.  

21. Конституційні засади парламентаризму в Республіці 
Болгарія. 

22. Великі народні збори як форма установчої влади в 
Республіці Болгарія. 

23. Уповноважений з охорони прав людини в Республі-
ці Польща. 

24. Конституційна скарга як гарантія прав людини в Ре-
спубліці Польща.  

25. Виконавча влада в Російській Федерації. 
26. Конституційно-правові засади федеративного уст-

рою в РФ. 
27. Головні етапи конституційного розвитку Республіки 

Білорусь. 
28. Роль Президента Республіки Білорусь у проведенні 

конституційних реформ. 
29. Укази Президента Республіки Казахстан як джерело 

конституційного права. 
30. Конституційно-правові засади суспільного ладу в 

Республіці Казахстан. 
31. Становлення інституту президентства в Азербай-
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джанській Республіці. 
32. Конституційно-правовий статус особи в Азербай-

джанській Республіці. 
33. Відбиття ліберальної доктрини прав людини в Кон-

ституції Японії 1947 р. 
34. Правовий статус Імператора Японії. 
35. Головні риси Конституції КНР 1982 р. 
36. Конституційно-правовий статус людини й громадя-

нина у КНР. 
37. Специфіка Конституції Ізраїлю. 
38. Етапи становлення конституційно-правового стату-

су людини та громадянина в Ізраїлі. 
39. Конституційно-правовий статус особи в Об’єднаних 

Арабських Еміратах. 
40. Конституційно-правовий статус Вищої Ради Союзу 

в Об’єднаних Арабських Еміратах. 
 
 
3. Підготовка постатейних матеріалів до зарубіж- 

ного конституційного законодавства 
 
Підготовка постатейних матеріалів є видом індивідуа-

льної роботи студента, що спрямована на засвоєння, поглиб-
лення та систематизацію знань щодо змісту зарубіжного кон-
ституційного законодавства, порядку його реалізації та прави-
льного застосування у правовій практиці. 

При виконанні даного виду індивідуальної роботи слід 
враховувати необхідність всебічного та повного розкриття нор-
мативного механізму реалізації норм зарубіжного конституцій-
ного законодавства з точки зору як матеріально-правових, так і 
процедурно-процесуальних його аспектів. Студент має ознайо-
митися з конституціями зарубіжних країн й іншими доступни-
ми джерелами конституційного права зарубіжних країн (кон-
ституційними, органічними і ординарними законами, регламен-
тами палат парламенту, актами глави держави й уряду, консти-
туціями суб’єктів федерації, статутами автономних утворень 
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тощо), а також з рішеннями органів конституційної юрисдикції, 
де містяться важливі роз’яснення і тлумачення конституційних 
норм.  

Завдання щодо підготовки постатейного матеріалу та 
його тематика надається студенту викладачем. Рекомендована 
тематика постатейного матеріалу надається кафедрою. Поста-
тейний матеріал може складатися до окремих статей або розді-
лів конституційного законодавства США, Бразилії, Канади, 
Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, 
ФРН, Французької Республіки, Італійської Республіки, Респуб-
ліки Польща, Республіки Болгарія, Російської Федерації, Респу-
бліки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Рес-
публіки, Японії, КНР, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Дана індивідуальна робота включає титульний лист, 
вступ, основну частину, висновки та список використаних дже-
рел. У вступі має бути наведена загальна теоретична і правова 
характеристика тематики постатейного матеріалу. Виклад осно-
вного матеріалу повинен включати:  

1) назву і зміст статті конституційного законодавства; 
2) постатейний матеріал, який викладається у наступ-

ній послідовності: 
а) витяг з конституції певної зарубіжної країни; 
б) витяг з рішення органу конституційної юрисдикції 

щодо тлумачення норм Основного Закону відповідної країни;  
в) положення міжнародно-правових договорів, ратифі-

кованих парламентом відповідної країни; 
г) витяги із конституційних, органічних, ординарних за-

конів певної країни; 
ґ) витяг з регламенту парламенту відповідної країни; 
д) витяг з актів глави держави відповідної країни тощо; 
ж) дані правозастосовної, у тому числі й судової (за ная-

вності), практики. 
Постатейний матеріал повинен викладатися з посилан-

ням на офіційні джерела відповідно до встановлених стандар-
тів. Висновки мають відбивати результати вивчення та аналізу 
студентом постатейного матеріалу з точки зору оцінки повноти 
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та ефективності механізму правового регулювання та правоза-
стосовної практики. У списку використаних джерел має бути 
зазначений загальний перелік джерел, використаних при підго-
товці постатейних матеріалів, а також додаткові теоретичні, на-
вчально-методичні та правові джерела, що використовувалися 
студентом для обґрунтування своїх висновків.    

Підготовлений постатейний матеріал подається викла-
дачеві для оцінювання. У подальшому він використовується 
студентом для опрацювання лекційного матеріалу, підготовки 
до практичних занять та до складання іспиту. 

 
 
Перелік рекомендованих тем для підготовки  

постатейних матеріалів до зарубіжного  
конституційного законодавства 

 
1. Конституційно-правові засади політичної системи 

(Розділ “Основні принципи” Конституція Італійської Республі-
ки; Розділ “Республіка” Конституція Республіки Польща; Роз-
діл “Основні принципи” Конституція КНР, Розділ “Про полі-
тичні партії” Конституція Бразилії тощо). 

2. Конституційні засади форми правління (Статті І, ІІ, 
ІІІ Конституція США; Об’єднане Королівство Великої Британії 
і Північної Ірландії: Акти про Парламент, Акт про міністрів 
Корони, Акт про престолонаслідування; Розділ “Влада Союзу” 
Конституція ОАЕ; Розділи “Виконавча влада”, “Законодавча 
влада” Конституційний акт Канади 1867 р.; Розділи “Законода-
вча влада”, “Виконавча влада” Конституція Азербайджанської 
Республіки тощо). 

3. Конституційно-правові принципи політико-
територіального устрою (Конституція РФ Розділ “Федератив-
ний устрій”; Конституція Французької Республіки Розділ “Про 
територіальні колективи”; Основний Закон ФРН Розділ “Про 
федерацію і землі” тощо). 

4. Конституційно-правове регулювання референдуму, 
плебісциту і народної законодавчої ініціативи (Конституція 
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Французької Республіки ст. 11, 72-4, 77, 76, 88-5, 89; Конститу-
ція Італійської Республіки ст. 71, 75, 132, 138; Конституція Бра-
зилії ст. 14, 29, 49. 61; Конституція Республіки Білорусь ст. 37, 
73-78, 84, 97, 99, 117, 121, 138, 140-141; Основний Закон ФРН 
ст. 29 тощо).  

5. Конституційні принципи економічних відносин 
(Основний закон Ізраїлю “Про державну економіку”; Консти-
туція Республіки Болгарія ст. 16-22; Конституція Республіки 
Білорусь ст. 13, Розділ “Фінансово-кредитна система Республі-
ки Білорусь”; Основний Закон ФРН Розділ “Фінанси”; Консти-
туція Японії Розділ “Фінанси” тощо.  

6. Конституційно-правові основи соціальної й духов-
но-культурної сфери (Конституція Бразилії Розділ “Про соціа-
льний порядок”, Розділ “Про індіанців”; Конституція ОАЕ Роз-
діл “Соціальні та економічні гарантії”; Конституція Італійської 
Республіки Розділ “Етико-соціальні відносини” тощо). 

7. Особисті (громадянські) права і свободи людини та 
громадянина (Конвенція про захист прав людини і основопо- 
ложних свобод; Загальна декларація прав людини; Конституція 
США Білль про права; Канадська Хартія прав і свобод; 
Об’єднане Королівство Великої Британії і Північної Ірландії: 
Білль про права, Акт про права людини; Французька Декларація 
прав людини і громадянина; Основний закон Ізраїлю “Про гід-
ність і свободу особистості” тощо). 

8. Політичні права і свободи людини та громадянина 
(Міжнародний пакт про особисті і політичні права; Французька 
Декларація прав людини і громадянина; Конституція Республі-
ки Казахстан Розділ “Людина і громадянин”, ст. 23, 33; Консти-
туція Азербайджанської Республіки Розділ “Основні права і 
свободи людини і громадянина”, ст. 54-58; Конституція Італій-
ської Республіки Розділ “Політичні відносини” тощо).  

9. Економічні, соціальні, культурні, екологічні права 
людини і громадянина (Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні і культурні права; Конституція Італійської Республіки 
Розділ “Економічні відносини”; Основний Закон Ізраїлю “Про 
свободу професій”; Преамбула Конституції Французької Респу-
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бліки 1946 р.; Хартія навколишнього середовища тощо). 
10. Інститут громадянства (Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод; Загальна декларація прав 
людини; Міжнародний пакт про особисті і політичні права; 
Конституція РФ Розділ “Основи конституційного ладу” ст. 6, 
Федеральний закон “Про громадянство РФ”; Закон Ізраїлю 
“Про повернення”; Конституція Бразилії Розділ “Про громадян-
ство” тощо). 

11. Конституційно-правові засоби забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина (Конституція Бразилії Розділ 
“Про основні права і гарантії”; Конституція США Білль про 
права; Канадська Хартія прав і свобод; Французька Декларація 
прав людини і громадянина; Основний Закон ФРН Розділ “Ос-
новні права”; Конституція Республіки Польща Частина “Засоби 
охорони прав і свобод” тощо). 

12. Конституційно-правові засади організації, прове-
дення виборів і визначення результатів голосування в зарубіж-
них країнах (Об’єднане Королівство Великої Британії і Північ-
ної Ірландії: Акт про введення строків парламентів, Акт про по-
літичні партії, вибори та референдуми; Конституція Республіки 
Білорусь Розділ “Вибори і референдум”; Конституція Республі-
ки Польща Розділ “Сейм і Сенат”, Частина “Вибори і строк по-
вноважень”, Розділ “Президент Республіки”, ст. 128-129; Кон-
ституція Республіки Болгарія Розділ “Народні збори” ст. 64-65, 
Розділ “Президент Республіки” ст. 93-95; Конституція Бразилії 
Розділ “Про політичні права”, Розділ “Про організацію влади” 
тощо). 

13. Конституційно-правові засади парламенту і парла-
ментаризму (Конституція Французької Республіки Розділ “Пар-
ламент”, Розділ “Про відносини між Урядом і Парламентом”; 
Об’єднане Королівство Великої Британії і Північної Ірландії: 
Акти про Парламент, Акт про народне представництво, Акт про 
Палату лордів, Акт про конституційну реформу 2005 р.; Кон-
ституція Японії Розділ “Парламент”; Конституційний акт Кана-
ди 1867 р. Розділ “Законодавча влада” тощо). 

14. Глава держави як конституційно-правовий інститут 
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(Конституція Японії Розділ “Імператор”; Конституція Республі-
ки Болгарія Розділ “Президент Республіки”; Конституція Азер-
байджанської Республіки Розділ “Виконавча влада”; Конститу-
ція Республіки Казахстан Розділ “Президент”; Конституція 
ОАЕ Розділ “Президент та його заступник”; Конституція Бра-
зилії Розділ “Про виконавчу влад”; Конституція КНР “Голова 
КНР” тощо). 

15. Конституційно-правовий статус уряду (Конституція 
ОАЕ Розділ “Рада міністрів”; Об’єднане Королівство Великої 
Британії і Північної Ірландії: Акт про міністрів Корони, Акт про 
статутні інструменти; Конституція Японії Розділ “Кабінет”; 
Конституція Італійської Республіки Розділ “Рада міністрів”; 
Конституція Республіки Польща Розділ “Рада Міністрів і уря-
дова адміністрація”; Конституція РФ “Уряд РФ”;“ Основний за-
кон Ізраїлю “Про Уряд” тощо). 

16. Конституційний контроль в зарубіжних країнах 
(Конституція Японії Розділ “Судова влада”; Основний закон Із-
раїлю “Про судоустрій”; Конституція Французької Республіки 
Розділ “Про Конституційну раду”; Конституція Республіки 
Польща Розділ “Суди та трибунали”, Частина “Конституційний 
Трибунал”; Конституція Республіки Болгарія Розділ “Консти-
туційний суд”; Конституція Республіки Казахстан Розділ “Про 
Конституційну Раду” тощо). 

17. Конституційні засади місцевого управління (Кон-
ституція Республіки Болгарія Розділ “Місцеве самоврядування і 
місцева адміністрація”; Конституція Республіки Польща “Тери-
торіальне самоврядування”; Конституція Японії Розділ “Місце-
ве самоврядування”; Конституція РФ “Місцеве самоврядуван-
ня”; Конституція Азербайджанської Республіки Розділ “Муні-
ципалітети”; Конституція Республіки Казахстан Розділ “Про 
державне управління та самоврядування”; Конституція Бразилії 
Розділ “Про муніципії” тощо). 
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4. Складання термінологічного словника 
 
Складання термінологічного словника є видом індивіду-

альної роботи студента, що включає збір та систематизацію ви-
значень термінів державного (конституційного) права зарубіж-
них країн за обраною студентом темою.    

У словнику зазначаються доктринальні та нормативні 
визначення термінології державного (конституційного) права 
зарубіжних країн з обов’язковим посиланням на відповідні нау-
ково-теоретичні та нормативно-правові джерела. Мають бути 
наведені приклади застосування термінології та розкритий 
зміст понять, що позначаються відповідними термінами. Особ-
лива увага має бути приділена проблемі узгодженості терміно-
логії, що міститься в різних законодавчих актах, а також, за 
можливості, інтерпретації тих чи інших понять державного 
(конституційного) права зарубіжних країн в рішеннях органів 
конституційної юрисдикції.  

Структурно даний вид індивідуальної роботи включає 
вступ, виклад основного матеріалу, висновки та список викори-
станих джерел. У вступі має бути наведена загальна характери-
стика конституційно-правової термінології за обраною студен-
том темою. Основний матеріал викладається у вигляді словни-
кових статей. Обов’язковими є посилання на джерела, що міс-
тять вказані у словниковій статті визначення. У висновках має 
бути вказаний узагальнюючий результат аналізу термінології з 
обраної конституційно-правової теми з точки зору її розробле-
ності, нормативно-правової визначеності та узгодженості. У 
списку джерел слід вказати всі використані при складанні слов-
ника джерела нормативно-правового, правозастосовного, інтер-
претаційного, теоретичного характеру.  

Термінологічний словник надається викладачеві для 
оцінювання. У подальшому він використовується студентом 
для опрацювання лекційного матеріалу, підготовки до практич-
них занять та складання іспиту. 
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Перелік рекомендованих тем для складання  
термінологічного словника 

 
1. Конституційно-правове регулювання суспільного 

ладу в зарубіжних країнах 
 
1. Конституційно-правові засади суспільного ладу.  

2. Основи конституційного ладу. 3. Конституційні принципи 
державного ладу. 3. Конституційно-правове регулювання інсти-
тутів політичної системи. 4. Конституційно-правова регламен-
тація прийомів і способів здійснення влади. 5. Конституційні 
принципи організації й діяльності вищих органів влади. 6. Кон-
ституційні засади територіальної організації функціонування 
органів державної влади. 7. Плебісцит. 8. Народна законодавча 
ініціатива. 9. Конституційні принципи економічних відносин. 
10. Конституційно-правові основи соціальної й духовно-
культурної сфери.    

 
2. Конституційно-правовий інститут прав і свобод 

людини та громадянина в зарубіжних країнах 
 
1. Конституційно-правовий статус людини та громадя-

нина. 2. Принципи конституційних прав і свобод. 3. Природно-
правова концепція прав людини та її втілення у конституційне 
законодавство. 4. Конституційні засади рівності та рівноправ-
ності. 5. Моделі конституційної регламентації прав і свобод 
людини та громадянина. 6. Конституційні формулювання прав, 
свобод та обов’язків людини та громадянина. 7. Конституційно-
правовий інститут громадянства і підданства в зарубіжних кра-
їнах. 8. Філіація, натуралізація, трансферт, оптація. 9. Консти-
туційно-правові засоби забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина. 10. Омбудсман. 

 
3. Конституційні моделі організації й діяльності  

органів державної влади зарубіжних країн 
 
1. Вибори. 2. Принципи і цензи виборчого права. 3. Аб-

сентеїзм. 4. Виборчий процес. 5. Виборчі системи. 6. Парламент 
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і парламентаризм. 7. Глава держави. 8. Уряд як конституційно-
правовий інститут. 9. Конституційний контроль. 10. Місцеве 
управління, місцеве самоврядування, муніципалітет. 

 
4. Основи конституційного права США 
 
1. Конституція США, Поправки, Білль про права.  

2. Конституційна система правління. 3. Фундаментальні права, 
які користуються конституційним захистом у США. 4. Належна 
правова процедура в Конституції США 1787 р. 5. Конституційні 
засади системи “стримувань та противаг”. 6. Конгрес США, за-
конодавче “вето”. 7. Президент США, кишенькове вето, приві-
леї виконавчої влади. 8. Американська модель конституційного 
контролю. 9 Конституційні засади американського федералізму. 
10. Місцеве управління в США. 

 
5. Основи конституційного права Канади 
 
1. Домініон. 2. Конституція Канади. 3. Канадська Хартія  

прав і свобод. 4. Корона і Генерал-губернатор. 5. Парламент 
Канади. 6. Принцип репрезентативності як основа формування 
Уряду Канади. 7. Верховний Суд. 8. Конституційні принципи 
канадського федералізму. 9. Організація державної влади в про-
вінціях. 10. Місцеві органи влади.  

 
6. Основи конституційного права Бразилії 
 
1. Установчі збори. 2. Конституція Бразилії. 3. Процеду-

ри habeas corpus, habeas data, mandato d’injuncao в Конституції 
Бразилії. 4. Суперпрезидентська республіка. 5. Національний 
конгрес. 6. Президент. 7. Федеральний Верховний Суд. 8. Кон-
ституційні принципи бразильського федералізму. 9. Федеральна 
інтервенція. 10. Муніципії.  

  
7. Основи конституційного права Об’єднаного Коро-

лівства Великої Британії і Північної Ірландії 
 
1. Конституція Великої Британії. 2. Конституційні уго-
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ди. 3. Верховенство права. 4. Права людини в британській кон-
ституційній доктрині. 4. Корона, система престолонаслідуван-
ня. 5. Дискреційна влада і “сплячі повноваження” Монарха.  
6. Суверенітет парламенту. 7. Режим міністеріалізму та режим 
відповідального правління. 8. Уряд, кабінет, “внутрішній кабі-
нет”, “тіньовий кабінет”, “уряд в очікуванні”. 9. Конституційно-
правовий статус органів влади регіонів. 10. Місцеві органи 
управління.   

 
8. Основи конституційного права Французької Рес-

публіки 
 
1. Конституція Франції. 2. Декларація прав людини і 

громадянина. 3. Основи конституційного ладу V Республіки.  
4. Президент. 5. Парламент. 6. Раціоналізований парламента-
ризм. 7. Регламентарна влада. 8. Рада міністрів і Рада кабінету. 
9. Конституційна рада. 10. Конституційні засади організації і 
діяльності територіальних колективів.  

 
9. Основи конституційного права ФРН 
 
1. Основний Закон ФРН. 2. Концепція соціальної держа-

ви в конституційному праві Німеччини. 3.Конституційно-
правовий статус людини і громадянина. 4. Бундестаг. 5. Бунде-
срат. 6. Федеральний президент. 7. Федеральний уряд. Констру-
ктивний вотум недовіри. 8. Федеральний конституційний суд. 
 9. Конституційні засади “кооперативного федералізму” в Німе-
ччині. 10. Конституційні засади місцевого управління.     

 
10. Основи конституційного права Італійської Рес-

публіки 
 
1. Конституція Італійської Республіки. 2. Конституційні 

засади суспільного ладу. 3. Конституційно-правовий статус 
особи. 4. Парламент. Законодавчий “човник”. 5. Президент.  
6. Рада міністрів. 7. Конституційний суд. 8. Конституційні заса-
ди взаємин держави і областей. 9. Конституційно-правовий ста-
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тус органів влади областей. 10. Конституційні засади місцевого 
управління.   

 
11. Основи конституційного права Республіки 

Польща 
 
1. Конституція Республіки Польща. 2. Конституційно-

правові засади суспільних відносин. 3. Конституційна регламе-
нтація ієрархії джерел права. 4. Конституційно-правовий статус 
особи. 5. Захисник громадянських прав. 6. Сейм і Сенат. 7. Пре-
зидент. 8. Рада Міністрів і урядова адміністрація. 9. Конститу-
ційний Трибунал і Державний Трибунал. 10. Конституційні за-
сади територіального самоврядування. 

 
12. Основи конституційного права Республіки Болгарія 
 
1. Конституція Болгарії. 2. Великі народні збори. 3. Кон-

ституційні засади суспільного ладу. 4. Конституційно-правовий 
статус особи. 5. Народні збори і парламентаризм. 6. Президент. 
7. Міністерська рада. 8. Службовий уряд. 9. Конституційний 
суд. 10. Місцеве самоврядування і місцева адміністрація.    

 
13. Основи конституційного права Російської Федерації 
 
1. Конституція РФ. 2. Конституційні засади суспільного 

ладу. 3. Конституційно-правовий статус особи. 4. Президент 
РФ. 5. Державна Дума Федеральних Зборів РФ. 6. Рада Федера-
ції Федеральних Зборів РФ. 7. Уряд РФ. 8. Конституційний Суд 
РФ. 9. Конституційні принципи  федералізму у РФ. 10. Консти-
туційні засади місцевого самоврядування. 

 
14. Основи конституційного права Республіки Білорусь 
 
1. Конституція Республіки Білорусь. 2. Конституційні  ре-

форми. 3. Конституційні засади суспільного ладу. 4. Конституцій-
но-правовий статус особи. 5. Конституційні принципи інститутів 
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безпосередньої демократії. 6. Президент Республіки. 7. Національ-
ні збори. 8. Конституційний Суд. 9. Рада Міністрів. 10. Конститу-
ційні засади місцевого управління та самоврядування. 

 
15. Основи конституційного права Республіки Казахстан 
 
1. Конституція Республіки Казахстан. 2. Конституційні за-

сади суспільного ладу. 3. Конституційно-правовий статус особи.  
4. Президент. 5. Асамблея народу Казахстану. 5. Мажиліс. 6. Се-
нат. 7. Уряд. 8. Конституційна Рада. 9. Місцеві органи державної 
влади. 10. Конституційні засади місцевого самоврядування. 

 
16. Основи конституційного права Азербайджанської 

Республіки 
 
1. Конституція Азербайджанської Республіки 2. Консти-

туційні принципи влади народу. 3. Конституційні засади дер-
жави. 4. Конституційно-правовий статус особи. 5. Міллі Медж-
ліс. 6. Президент. 7. Кабінет Міністрів. 8. Конституційний Суд. 
9. Конституційний статус Нахічеванскої Автономної Республі-
ки. 10. Конституційні засади муніципальної влади. 

 
17. Основи конституційного права Японії 
 
1. Конституція Японії 1947 р. 2. Принцип народного су-

веренітету в Конституції Японії. 3. Конституційні засади зов-
нішньої політики. 4. Конституційні права й обов’язки народу.  
5. Конституційні гарантії прав і свобод. 6. Імператор. 7. Парла-
мент. 8. Кабінет. 9. Верховний суд як інститут конституційного 
контролю. 10. Конституційні засади місцевого самоврядування. 

 
18. Основи державного права КНР 
 
1. Конституція КНР 1982 р. 2. Конституційні засади 

державного ладу. 3. Конституційно-правовий статус особи.  
4. Всекитайські збори народних представників. 5. Постійний 
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комітет Всекитайських зборів народних представників. 6. Голо-
ва КНР. 7. Державна рада. 8. Центральна військова рада. 9. 
Конституційні засади національно-територіальної автономії.  
10. Місцеві органи влади. 

 
19. Основи конституційного права Ізраїлю 
 
1. Декларація незалежності Держави Ізраїль. 2. Блок Ос-

новних Законів Ізраїлю. 3. Право на репатріацію. 4. Природно-
правова концепція прав людини в Основному Законі Ізраїлю 
“Про гідність і свободу особистості”. 5. Конституційне регулю-
вання свободи вибору роду професії. 6. Кнесет. 7. Президент.  
8. Уряд. 9. Верховний Суд. 10. Місцеві органи влади. 

 
20. Основи конституційного права Об’єднаних Араб-

ських Еміратів 
 
1. Конституція Об’єднаних Арабських Еміратів. 2. Кон-

ституційні засади суспільного ладу. 3. Конституційно-правовий 
статус особи. 4. Вища Рада Союзу. 5. Президент Союзу та його 
заступник. 6. Рада Міністрів Союзу. 7. Національна Рада Сою-
зу. 8. Верховний Суд Союзу. 9. Конституційні засади відносин 
Союзу й Еміратів. 10. Місцеві органи влади. 

 
 
5. Переклади іноземних текстів та написання анотації 
 
Враховуючи специфіку предмета навчальної дисципліни 

“Державне (конституційне) право зарубіжних країн”, ознайом-
лення з публікаціями і конституційними актами, виданими іно-
земними мовами, сприяє формуванню навиків науково-
дослідницької діяльності та поглибленому вивченню проблем 
конституційного розвитку зарубіжних країн. Перекладаючи 
іноземні монографії, наукові статті і доповіді, студент, так би 
мовити “з перших рук”, отримує уявлення про доктринальні по-
гляди зарубіжних конституціоналістів. Доцільність даної форми 
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індивідуальної роботи зумовлена також тим, що вивчення зару-
біжних конституційно-правових актів фактично в режимі on-
line, тобто на офіційних сайтах органів державної влади, дозво-
ляє оперативно слідкувати за змінами конституційної практики 
та критично й об’єктивно їх аналізувати.  

З метою закріплення отриманої інформації з іноземних 
джерел студенту варто скласти стислу характеристику перекла-
деного матеріалу і оформити її на паперовому носії у вигляді 
анотації. Анотація повинна надати загальне уявлення про основ- 
ний зміст науково-методичного і нормативного матеріалу. Ба-
жано, щоб анотація мала наступну структуру: 1) бібліографіч-
ний опис (автор, назва публікації, місце і рік видання) або вихід- 
ні відомості про відповідний конституційно-правовий акт;  
2) стисла характеристика матеріалу; 3) додаткові відомості про 
автора публікації або розробників нормативного матеріалу;  
4) вихідні дані про іноземний текст даються мовою оригінала.  

 
 

Корисні офіційні інтернет-сайти органів влади  
зарубіжних країн 

 
Палата представників США [Електрон. ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.house.gov/  
Сенат США [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.senate.gov/ 
Президент США [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.whitehouse.gov/ 
Верховний Суд США [Електрон. ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://www.supremecourt.gov/ 
Генерал-губернатор Канади [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gg.ca/ 
Парламент Канади [Електрон. ресурс]. – Режим досту-

пу: http://www.parl.gc.ca/  
Верховний Суд Канади [Електрон. ресурс]. – Режим до-

ступу: http://www.scc-csc.gc.ca/ 
Президент Бразилії [Електрон. ресурс]. – Режим досту-
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пу: http://www2.planalto.gov.br/ 
Палата депутатів Бразилії [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www2.camara.leg.br/ 
Федеральний Сенат Бразилії [Електрон. ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.senado.gov.br/ 
Федеральний Верховний Суд Бразилії [Електрон. ре-

сурс]. – Режим доступу:http://www2.stf.jus.br/ 
Королева Об’єднаного Королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії [Електрон. ресурс]. – Режим досту-
пу:http://www.royal.gov.uk/ 

Палата громад Об’єднаного Королівства Великої Брита-
нії і Північної Ірландії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.parliament.uk/business/commons/ 

Палата лордів Об’єднаного Королівства Великої Брита-
нії і Північної Ірландії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.parliament.uk/lords/ 

Офіційний сайт офісу Прем’єр-міністра [Електрон. ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.number10.gov.uk/ 

Верховний Суд Об’єднаного Королівства Великої Бри-
танії і Північної Ірландії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.supremecourt.gov.uk/ 

Президент Франції [Електрон. ресурс]. –  Режим досту-
пу: http://www.elysee.fr/ 

Національні збори Франції [Електрон. ресурс]. – Режим 
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