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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Державне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. 

 

Надайте відповіді на питання 

1. Чи є різниця між двома назвами галузі „конституційне право” і 

„державне право”? 

2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предметом і методом 

від інших галузей права? 

3. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного 

права в правовій системі зарубіжних країн? 

4. Проаналізуйте, в чому полягають відмінності норм конституційного 

права від норм інших галузей права. 

5. Чим відрізняється державне право зарубіжних країн як наука від 

державного права кожної з зарубіжних країн як галузі їхнього національного 

права? 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

ТЕМА 2. Конституції зарубіжних країн. Конституційно-правові основи 

суспільного ладу в зарубіжних країнах. 

 

Надайте відповіді на питання 

1. Що собою являє система джерел державного (конституційного) права в 

зарубіжних країнах? 

2. Яке співвідношення конституції і конституціоналізму? 

3. Розкрийте поняття конституції юридичної та фактичної. 

4. Які наслідки визнання закону неконституційним? Що таке нуліфікація? 

5. Що є об’єктом конституційного контролю у зарубіжних країнах? 

6. Сутність європейської моделі конституційного контролю. 

7. Який елемент суспільного ладу найбільш повно врегульовано в 

конституціях зарубіжних країн і чому? 

8. Вкажіть основні складові політичної системи? 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

ТЕМА 3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у 

зарубіжних країнах. 

 

Надайте відповіді на запитання: 

1. За якими критеріями класифікуються права та свободи людини і 

громадянина? 
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2. Які права людини відносяться до прав першого, другого та третього 

поколінь? 

3. Які права людини і громадянина відносяться до соціально-

економічних?  

4. Перерахуйте основні  обов’язки людини і громадянина в зарубіжних 

країнах. 

5. Які міжнародно-правові акти спрямовані на захист прав людини? 

 

Задачі. 

1. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, визначте 

способи закріплення прав та свобод громадян.  Встановіть, в чому полягає 

відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод. Наведіть 

декілька прикладів. 

2. Порівняйте перелік конституційних прав, свобод і обов'язків, 

закріплених в конституціях України, Росії і США, порівняйте формулювання 

окремих прав, свобод і обов'язків в цих конституціях і дайте власний коментар. 

3. 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, спираючись на конституційне законодавство 

Німеччини  

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

 

ТЕМА 4. Загальна характеристика держави в конституційному праві 

зарубіжних країн. 

 

Надайте відповіді на питання: 

1. Які елементи складають форму держави? 

2. Чим відрізняється монархія від республіки? 

3. Які особливості сучасного монархічного правління ви виділяєте? 

4. Охарактеризуйте певну державу (на свій вибір) за формою державного 

правління. 

5. Охарактеризуйте певну державу (на свій вибір) за формою державного 

устрою. 

6. Яка за формою політико-територіального устрою Франція, 

Великобританія, КНР? Підтвердити ваші судження положеннями конституцій 

цих держав. 

7. Яка це проста та складна унітарна держава? 

8. Які ви знаєте види автономій? 
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9. Доведіть, що тоталітарний режим є антиподом демократичного. 

10. Визначте ознаки авторитарного режиму. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

ТЕМА 5. Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму в 

державному праві зарубіжних країн. 

 

Надайте відповіді на питання: 

1. Визначте, яка різниця між виборцем і вибірником? 

2. Що таке праймеріз? 

3. Які різновиди мажоритарної виборчої системи вам відомі? 

4. Означте особливості пропорційної виборчої системи. 

5. Що ви відносите до позитивних сторін референдуму та до його 

недоліків? 

6. В чому полягає схожість і відмінності таких конституційно-правових 

інститутів, як вибори і референдум? 

7. Які основні причини абсентеїзму в зарубіжних країнах. 

 

Задача. 

1. Сім'я Сіверсів прийшла до виборчої дільниці, щоб проголосувати за 

кандидата у президенти Дж. Буша, але їм не дозволили голосувати, мотивуючи 

це тим, що вони негри, нащадки колишніх рабів. 

Чи мали право відмовити у голосуванні сім'ї Сіверсів на цих підставах? 

2. В країні діє мажоритарна система відносної більшості .Голоси  за трьох 

кандидатів розподілились наступним чином:  кандидат А – 4 тис., Б –3,5 тис., В 

–2; Г - 5 тис. Хто обраний? Доведіть правильність відповіді. 

3. Вкажіть, з яких питань, зазвичай, не може проводитись референдум і 

чому? 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

ТЕМА 6. Представницькі органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в зарубіжних країнах. 

 

Надайте відповіді на питання: 

1. Які назви парламенту використовуються в зарубіжних країнах? 

2. Для чого необхідні двопалатні системи парламенту?  

3. Які можуть бути причини розпуску парламентів? 

4. Сформулюйте поняття місцевого управління і місцевого 

самоврядування 
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5. Що входить до компетенції органів місцевого самоврядування в 

зарубіжних країнах? 

 

Задачі. 

1. Використовуючи відповідне конституційне законодавство, розв’яжіть 

наступну задачу:  

«Містеру Дж. Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. З них 10 

років він проживав на території штату Огайо, але на вибори у верхню палату 

Конгресу свою кандидатуру він висунув у штаті Каліфорнія». 

Чи може бути містер Дж. Сміт сенатором від штату Каліфорнія? 

2. Які гарантії парламентаріям встановлені конституціями: 

- ФРН, ст.79; 

- США, розділ 6 ст. І; 

- Польщі, ст.105; 

- Японії, ст.51. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

ТЕМА 7. Конституційно-правовий статус глави держави та уряду в 

зарубіжних країнах. 

 

1. Які титули монархів зарубіжних країн ви знаєте? 

2. Перерахуйте виключні права та привілеї монарха. 

3. Поясніть формулу “царствує, але не править”, “монарх ніколи не 

вмирає”, “монарх не може поступати неправильно”. 

4. Що таке контрасигнатура? За якої форми правління вона 

застосовується? 

5. Поясніть, що таке уряд. Що мається на увазі під цим терміном в США 

та інших президентських республіках? 

6. Які ви знаєте основні способи формування уряду? 

7. Чим вотум недовіри відрізняється від конструктивного вотуму 

недовіри? 

8. Охарактеризуйте  внутрішню структуру уряду. 

 

Задача. 

1. Визначте особливості статусу голови уряду у: Франції, США, ФРН, 

Великобританії, КНР. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 
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ТЕМА 8. Конституційно-правовий статус судових та правоохоронних 

органів у зарубіжних країнах. 

 

Надайте відповіді на питання: 

1. Які принципи правосуддя закріплені в конституціях зарубіжних країн? 

2. Що відноситься до основних елементів конституційного статусу судді? 

3. Визначте систему правоохоронних органів у зарубіжних країнах. 

4. Надайте визначення поліції. 

5. Які види поліції вам відомі? 

6. Особливості статусу прокуратури в зарубіжних країнах. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.-1.13, 2.1.-2.10. 

 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Державне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. 

 

1. Робота зі словником 

У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника 

основних понять та термінів з державного права зарубіжних країн, наприклад: 

1. Державне (конституційне) право як галузь права – це … 

2. Державно-правовий інститут – це … 

3. Конституційно-правова норма – це … 

4. Конституційно-правова відповідальність – це.. 

5. Суб’єкти конституційно-правових відносин –це.. 

6. Які ви знаєте різновиди законів? 

7. У чому відмінність джерел державного права зарубіжних країн від 

джерел конституційного права України?  

8. Конституційний закон – це … 

9. Органічний закон – це ….. 

10. Державне право зарубіжних країн як наука – це … 

11. Державне (конституційне) право як навчальна дисципліна – це..  

12. Об’єкт конституційно-правових відносин – це.. 

 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Становлення галузі конституційного права у державі (за вибором 

автора). 

2. Особливості окремих інститутів конституційного права. 

3. Конституційно-правова відповідальність: позитивний та 

ретроспективний аналіз. 

4. Основні напрями і школи в науці державного (конституційного) права 

зарубіжних країн. 

5. Методи науки державного (конституційного) права зарубіжних країн. 
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6. Сучасна наука конституційного права у країнах Європи в кінці ХХ – на 

поч. ХХІ ст. 

 

 

ТЕМА 2. Конституції зарубіжних країн. Конституційно-правові основи 

суспільного ладу в зарубіжних країнах. 

 

1. Робота зі словником: 

1. Конституція – це… 

2. Октройована конституція – це …. 

3. Конституційний контроль – це… 

4. Конституціоналізм - це …  

5. Структура конституції – це… 

6. Суспільний лад – це...  

7. Публічна власність – це... 

8. Приватна власність – це... 

9. Політична система – це... 

10.  Духовно-культурна сфера – це.. 

 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Порівняльний аналіз джерел конституційного права у різних країнах 

світу; 

2. Порівняльний аналіз конституцій США та Великобританії. 

2. Історія прийняття першої Конституції в світі. 

3. Тенденції розвитку зарубіжних конституцій у ХХ – на поч. ХХІ ст. 

4. Коран і Сунна як джерела мусульманського права. 

5. Конституційні угоди як джерела конституційного права 

Великобританії. 

6. Конституційне правосуддя в Російській Федерації і Україні: 

порівняльно-правовий аналіз. 

7. Правовий статус членів органів конституційного контролю в 

зарубіжних країнах: загальна характеристика.  

8. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, підготувати 

реферат, який би відобразив конституційно-правовий аспект регулювання 

основ суспільного ладу в економічній, соціальній, політичній, духовно-

культурній сферах в конкретній країні (на вибір автора). 

9. Інститут власності в зарубіжних країнах. 

10. Взаємовідносини держави  та церкви в зарубіжних країнах. 

11. Партії у політичній системі суспільства. 

12. Становлення та удосконалення політичної системи Франції. 

13. Конституційне регулювання системи соціальних відносин у нових 

державах Європи і Азії. 

14. Судова влада у політичній системі: природа, місце та роль. 
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ТЕМА 3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у 

зарубіжних країнах. 

 

1. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими 

поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:  

1. Філіація  - це.. 

2. Натуралізація – це.. 

3. Імміграція – це… 

4. Еміграція – це… 

5. Особа без громадянства – це…  

6. Оптація – це…. 

7. Трансферт – це… 

8. Екстрадиція – це 

9. Експатріація – це 

 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Особи без громадянства, їх правовий статус в зарубіжних країнах. 

2. Історична еволюція конституційних прав і обов’язків 

3. Статус особи за конституційним правом (ваш варіант): США, 

Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії. 

4. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав і свобод людини у 

зарубіжних країнах (на прикладах 2-3-х держав). 

5. Іслам і права людини. 

6. Конституційно-правові принципи діяльності омбудсманів в Україні та 

Польщі. 

7. Принцип заборони дискримінації прав і свобод особи в національних і 

міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз. 

8. Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-

правового регулювання. 

 

 

ТЕМА 4. Загальна характеристика держави в конституційному праві 

зарубіжних країн. 

 

1. Робота зі словником. Подовжити поповнення словника новими 

поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад: 

1. Суверенітет – це… 

2. Форма державного правління  – це... 

3. Монархія – це... 

4. Республіка – це...  

5. Політико-територіальний устрій держави  – це... 

6. Унітарна держава – це...  

7. Автономія – це... 

8. Федеративна держава – це... 
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9. Державний режим – це 

10. Авторитарний режим – це 

11. Тоталітарний режим – це 

12. Демократичний режим – це 

 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних 

країн та України (порівняльний аналіз). 

2. Форма правління (на ваш вибір: США, Великобританії, Франції, ФРН, 

Росії, КНР): історія та сучасний стан. 

3. Особливості взаємовідносин президента і уряду в парламентських 

республіках (на прикладі ФРН, Італії чи будь якої іншої парламентської 

республіки – за вибором автора). 

4. Сучасні монархії у світі: загальна характеристика. 

5. Форма державного устрою (на ваш вибір: США, Великобританії, 

Франції, ФРН, Росії, КНР, Індії, Польщі тощо): історія та сучасний стан. 

6. Іспанія - "держава автономій". 

7. Політико-правовий статус країн Британської  співдружності. 

8. Сучасні федерації у світі: загальний огляд. 

9. Федеративні держави в Західній Європі: загальна характеристика. 

10. Конфедеративні об’єднання: поняття, суть та види. 

 

 

ТЕМА 5. Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму в 

державному праві зарубіжних країн. 

 

1 Рекомендовані теми рефератів 

1. Інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах: загальна 

характеристика. 

2. Особливості проведення виборів президента (за вибором автора на 

прикладі 2-3-х зарубіжних країн). 

3. Особливості парламентських виборів (за вибором автора на прикладі 2-

3-х зарубіжних країн). 

4. Конституційно-правове регулювання організації та проведення виборів 

у (ваш варіант) США, Великобританії, Франції, Німеччині, КНР. 

5. Вибори президентів (порівняльний аналіз виборчих систем України і за 

вибором автора – однієї із зарубіжних країн). 

6. Вибори депутатів парламентів (порівняльний аналіз виборчих систем 

України і за вибором автора – однієї із зарубіжних країн).  

7. Переваги та недоліки мажоритарної (пропорційної) виборчих систем. 

8. Референдуми як одна із форм безпосередньої демократії в зарубіжних 

країнах (за вибором автора). 
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ТЕМА 6. Представницькі органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в зарубіжних країнах. 

 

1. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими 

поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад: 

1. Парламентаризм – це... 

2. Бікамералізм – це... 

3. Індемнітет – це... 

4. Імунітет – це... 

5. Спікер – це... 

6. Законодавчий процес - це 

7. Промульгація - це 

8. Омбудсман – це... 

9. Місцеве самоврядування - це  

 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1.Конституційно-правові основи діяльності парламенту (ваш варіант): 

США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії.  

2. Порядок формування парламенту Франції.  

3. Британський парламент: структура, порядок формування.  

4. Порядок формування парламенту США.  

5. Порядок формування верхньої та нижньої палат у зарубіжних країнах.  

6. Порядок формування парламенту Японії.  

7. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці.  

8. Особливості російської моделі бікамералізму.  

9. Особливості конституційно-правового закріплення інституту 

недоторканності депутата в зарубіжних країнах. 

10. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах. 

11. Місце органів місцевого самоврядування в системі публічної влади 

12. Генеза та еволюція систем місцевого самоврядування: історико-

правовий аспект. 

13. Місце та роль інституту самоврядування в структурі громадянського 

суспільства. 

14. Місцеве самоврядування: правове регулювання на сучасному этапі (на 

прикладі однієї із зарубіжних країн). 

15. Основні положення Європейської хартії про місцеве самоврядування. 

16. Місцеве самоврядування у Швеції (чи у будь-якій іншій зарубіжній 

країні – за вибором автора). 

17. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах (за вибором автора): 

досвід для України. 
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ТЕМА 7. Конституційно-правовий статус глави держави та уряду в 

зарубіжних країнах. 

 

1. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими 

поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад: 

1. Вето – це... 

2. Імпічмент – це.. 

3. Промульгація - це  

4. Прем’єр-міністр – це 

5. Уряд – це 

6. Міністерство - це 

 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Конституційно-правовий статус глави держави в США, Німеччині, 

Великобританії, Франції, КНР (ваш варіант). 

2. Особливості сучасного статусу монарха в зарубіжних країнах. 

3. Співвідношення статусів монарха і президента за парламентської 

форми правління. 

4. Інститут президентства: історико-правові аспекти. 

5. Статус прем’єр-міністра в зарубіжних країнах (порівняльно-правовий 

аналіз за вибором автора). 

6. Конституційно-правовий статус та компетенція уряду (ваш варіант): 

США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії. 

7. Роль та місце уряду в системі інститутів держави. 

8. Парламентська відповідальність уряду в конституційній практиці 

зарубіжних країн. 

9. Виконавча влада в демократичних суспільствах: призначення, сутність, 

практика здійснення. 

10. Порівняльна характеристика порядку призначення глав уряду в 

зарубіжних країнах та в Україні. 

 

 

ТЕМА 8. Конституційно-правовий статус судових та правоохоронних 

органів у зарубіжних країнах. 

 

1. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими 

поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад: 

1. Судова влада – це.. 

2. Юстиція – це... 

3. Юрисдикція – це...  

4. Принципи судочинства  - це… 

5. Правоохоронні органи – це… 

6. Поліція – це.. 
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2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Конституційні принципи правосуддя та здійснення судової влади в 

США, Великобританії, Франції, Німеччині та КНР (на ваш вибір). 

2. Повноваження судової влади в Росії та Україні: порівняльно-правовий 

аналіз. 

3. Функції та повноваження судової влади в зарубіжних країнах 

4. Особливості конституційно-правового регулювання організації і 

діяльності правоохоронних органів в зарубіжних країнах (на прикладах – за 

вибором автора). 

5. Правозахисні інституції в зарубіжних країнах: загальна характеристика.  

 

 
 


