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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 4. Загальна характеристика держави в конституційному праві 

зарубіжних країн. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Форма держави як інститут конституційного права. 

2. Конституційний інститут форми правління.  

3. Монархія як форма правління, її різновиди (на прикладах зарубіжних країн). 

3. Республіка як форма правління, її різновиди (на прикладах зарубіжних країн).  

4. Змішані форми правління. 

 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття форми політико-територіального устрою в зарубіжних країнах. 

2. Сутність та основні складові державно-політичного режиму.  

3. Основні типи державно-політичних режимів сучасності:  

4. Динаміка сучасних державно-політичних режимів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принцип розподілу влад; система стримувань і противаг; єдність влади; форма 

держави; форма державного правління; монархія; республіка. форма політико-

територіального устрою; унітарна держава; автономія; федеративна держава; 

конфедерація; політичний режим.. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1.1. Конституции Европейских государств. – Ереван: МХИТАР ГОШ, 

1998.  

1.2. Конституции зарубежных государств. – М.: БЕК, 1999. 

1.3. Конституции стран-членов СНГ. – Ереван: МХИТАР ГОШ, 1997. 

1.4. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – 

К.: Вид-во “Право”, 1996. 

1.5. Новые конституции стран СНГ и Балтии. – М.: Манускрипт, Юрайт, 

1998. – 664 с. 

1.6. Конституции государств Европы: В 3 – х т. / Под общей редакцией и 

со вступительной статьей директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. 

Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. 

1.7. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: 

Навч.посіб / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. - К.: Юрінком Інтер, 2007.  
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1.8. Конституції зарубіжних країн (хрестоматія) / За заг. редакцією к.ю.н., 

доцента В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. 

1.9. Автономов А. С. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: учеб. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2007. – 560 с. 

1.10. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – 

Тернопіль: «Астон», 2003.  

1.11. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 

Учебник. В 4- х томах. / Под ред. Б.А.Страшун. – М.: БЕК, 1998. 

1.12. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: 

Юрист, 2000. 

1.13. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний 

курс: підручник / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 
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Л
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу поділу 
державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства та практики 
державного будівництва, критично їх оцінює, висловлює і обґрунтовує  
власну думку щодо змісту елементів форми держави, наводить аргументи 
на її підтвердження, що ґрунтуються на системному знанні теоретичних 
положень зарубіжного конституційного законодавства і практики його 
реалізації. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу поділу 
державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства та практики 
державного будівництва; називає елементи форми держави та 
характеризує їх зміст, наводить приклади із державотворчої практики 
зарубіжних держав, висловлює власну думку щодо організації діяльності 
глави держави та органів виконавчої влади. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню; розуміє зміст принципу 
поділу державної влади, наводячи приклади з чинного законодавства; 
називає елементи форми держави та характеризує їх зміст, наводить 
приклади із державотворчої практики зарубіжних держав, інколи 
допускає несуттєві помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню; відтворює зміст принципу 
поділу державної влади; завдання виконує з неістотними помилками; не 
наводить приклади з практики державотворення. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 


