
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 
Мета: формування знань про розвиток конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин в зарубіжних країнах і основних умінь по застосуванню 

конституційного законодавства країн американського континенту, держав-членів 

Європейського Союзу і СНД, держав Азії й Близького Сходу. 
 

Завдання: формування у майбутніх фахівців: знань про: стан основних 

проблем науки конституційного права в зарубіжних країнах; джерела державного 

(конституційного) права зарубіжних країн; особливості конституційно-правового 

регулювання соціально-економічних, духовно-культурних і політичних відносин; 

значення для розвитку демократії референдуму, плебісциту й народної законодавчої 

ініціативи; конституційні моделі регламентації статусу людини і громадянина в 

зарубіжних країнах; конституційні основи організації та діяльності вищих органів 

влади, інституту конституційного контролю, органів місцевого управління в країнах 

американського континенту, державах-членах Європейського Союзу і СНД, державах 

Азії й Близького Сходу; вмінь: орієнтуватися в системі зарубіжних конституційно-

правових актів, що встановлюють засади суспільного й державного ладу, права і 

свободи людини; правильно роз’яснювати зміст положень джерел державного 

(конституційного) права зарубіжних країн; застосовувати навички проведення 

порівняльно-правового аналізу норм конституційного законодавства. 
 

Предмет дисципліни: конституційні засади суспільного ладу, конституційне 

регулювання інститутів безпосередньої демократії, конституційно-правовий інститут 

прав і свобод людини і громадянина, конституційні моделі організації й діяльності 

органів державної влади і місцевого управління в країнах американського 

континенту, державах-членах Європейського Союзу і СНД, державах Азії й 

Близького Сходу. 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних 

країнах  
Тема 2. Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина 

в зарубіжних країнах  
Тема 3. Конституційні моделі організації й діяльності органів державної влади 

зарубіжних країн  
Тема 4. Основи конституційного права США 

Тема 5. Основи конституційного права Канади  
Тема 6. Основи конституційного права Об’єднаного Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії  
Тема 7. Основи конституційного права Французької Республіки Тема 

8. Основи конституційного права ФРН і Італійської Республіки Тема 9. 

Основи конституційного права Республіки Польща Тема 10. Основи 

конституційного права Республіки Болгарія  
Тема 11. Основи конституційного права Російської Федерації і Республіки 

Білорусь  
Тема 12. Основи конституційного права Японії і КНР 


