
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Освітній рівень: _бакалавр 

 

Семестр: 3 
                                                                                                                              

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години - 48 (лекції - 16, семінарські – 16) 

 

Лектори:  проф. Рабінович Сергій Петрович, доц. Мочульська Марта Євгенівна, доц. Різник 

Сергій Васильович 

 

 

Результати навчання: 

знати:  
– види джерел конституційного права у зарубіжних державах; 

– загальні засади конституційного ладу Великобританії, США, ФРН, Франції, Польщі, 

держав арабського світу; 

– специфіку конституційних прав людини і громадянина у зарубіжних державах; 

– особливості організації державної влади у різних формах державного правління; 

– основні моделі місцевого самоврядування. 

вміти: 

– порівнювати конституційно-правові інститути різних держав; 

– аналізувати норми конституцій зарубіжних держав; 

– використовувати досвід зарубіжних держав для вдосконалення українського 

конституційного права. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Сьогодні розбудовувати демократичну й правову 

державу в Україні неможливо без вивчення досвіду розвинених зарубіжних держав, зокрема 

Великобританії, США, ФРН, та Франції. Навчальна дисципліна дозволяє поглибити знання у 

галузі конституційного права, у якому знаходять своє відображення історія, політика, 

культура зарубіжних країн. На цікавих і доступних прикладах студенти збагачують своє 

розуміння механізмів дії конституційного права. 

 

Рекомендовані джерела: 
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Конституції та конституційні акти зарубіжних країн 
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422. 



 

Інтернет-ресурси 

 

Великобританія 

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Великобританія 

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstEngland.doc 

Парламент: http: //www.parliament.uk 

Монарх: http://www.royal.gov.uk 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Єлизавета_II_(королева_Великобританії) 

Уряд: http://www.number10.gov.uk  , http://www.cabinet-office.gov.uk 

Уряд Уельсу: http://wales.gov.uk 

Парламент Великобританії: http://www.parliament.uk 

Парламент Шотландії: http://www.scottish.parliament.uk 

Асамблея Північної Ірландії:http://www.niassembly.gov.uk 

Франція 

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Франція 

Конституції  http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance1791.doc 

http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance.doc 

Президент: http://www.elysee.fr/accueil 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколя_Саркозі 

Національна Асамблея: http://www.assemblee-nat.fr 

Прем’єр-міністр: http://www.gouvernement.fr 

Польща 

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Польща 

Конституція  http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstPoland.doc 

Президент: http://www.president.pl 

Сейм: http://www.sejm.gov.pl 

Сенат: http://www.senat.gov.pl 

Уряд: http://www.premier.gov.pl 

США 

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сполучені_Штати_Америки 

Конституція: http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstUSA.doc 

Президент США Офіційний сайт: http://www.whitehouse.gov 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Президенти_США 

Парламент: http://uk.wikipedia.org/wiki/Конгрес_США 

Офіційний сайт Сенату США 

http://www.senate.gov 

Офіційний сайт Палати представників США: http://www.house.gov 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_Конгресу 

ФРН 

Конституція:  http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstGermany.doc 

Федеральний Президент: http://www.bundespraesident.de 

Федеральний Канцлер: http://www.bundeskanzlerin.de 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_канцлерів_Німеччини 

Бундестаг: http://www.bundestag.de 

Бундесрат: http://www.bundesrat.de 

 

Форми та  методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота   

Форма  звітності: залік 

Мова навчання:  українська   
 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «___»____________ 20___ р.      Протокол №______   

Завідувач кафедри            ________________________            проф. Гураль П.Ф.                                                                                          
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