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Семінарське заняття №1. «Поняття, предмет і метод конституційного права 
зарубіжних країн». 

План 
1. Поняття конституційного права зарубіжних країн. 
2. Предмет конституційного права зарубіжних країн. 
3. Метод конституційного права зарубіжних країн. 
4. Система конституційного права зарубіжних країн. 
 

Семінарське заняття №2. «Політичні партії і партійні системи зарубіжних 
країн» 
План 

1. Політичні партії: поняття, сутність, функції. 
2. Класифікація політичних партій. 
3. Інституціоналізація політичних партій. 

   4. Партійні системи зарубіжних країн: 
 багатопартійні системи без монопольно пануючої партії;  
 багатопартійні системи з монопольно пануючою партією;  
 двопартійна система; 
 однопартійна система.  

 
Семінарське заняття №3. «Конституції зарубіжних країн. 
Конституційно-правовий статус людини і громадянина» 

План 
1.Теоретичні основи конституції: поняття, сутність, функції, юридичні 
властивості. 
2. Порядок внесення змін і доповнень до конституції.  
3. Еволюція змісту конституцій.  
4. Конституційний статус особи. 
5. Інститут громадянства. 
6. Права і свободи в теорії конституціоналізму. 
7. Конституційні права і свободи і їх класифікація. 

 
 

Семінарське заняття №4. «Форми держави в зарубіжних країнах». 
План 

1. Поняття форми держави та її елементи. 
2. Форма правління: 

1) монархія (поняття, види); 
2) республіка (поняття, види, ознаки).  

3. Форма державного устрою: 
1) унітарна держава (поняття, ознаки, види); 
2) федерація (поняття, види, ознаки); 
3) конфедерація (поняття, відмінність конфедерації від федерації); 
4) автономія (поняття, види). 

4. Політичний режим: 
1) демократичний режим (поняття, ознаки, види); 
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2) недемократичний режим (поняття, ознаки, види); 
3) авторитарний режим (поняття, ознаки). 

 
 

Семінарське заняття №5. «Виборче право і виборчі системи зарубіжних 
країн». 

План 
1. Поняття, сутність і принципи виборчого права. 
2. Поняття і види виборів. 
3. Порядок організації і проведення виборів в зарубіжних країнах. 
4. Виборчі системи: 
1) мажоритарна виборча система абсолютної більшості / відносної більшості / 
кваліфікованої більшості; 
2) пропорційна виборча система зв’язаних списків / вільних списків; 
3) змішана виборча система. 
 
 

Семінарське заняття № 6. «Глава держави в зарубіжних країнах». 
План 

        1. Особливості конституційного статусу глави держави.  
2. Компетенція глави держави. 
 
 
 

Семінарське заняття №7. «Парламенти зарубіжних країн». 
План 

1. Парламент і парламентаризм. 
2. Структура, склад і внутрішня організація парламенту і його палат. 
3. Компетенція парламентів. 
 

 
Семінарське заняття №8. «Уряди зарубіжних країн». 

План 
1. Поняття і види урядів, порядок їх формування. 
2. Структура урядів. 
3. Компетенція урядів, їх правотворчість. 
 

Семінарське заняття № 9. «Місцеве самоврядування у зарубіжних 
країнах». 

План 
1. Англосаксонська, континентальна і інші системи місцевого управління і 
самоврядування. 
2. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування зарубіжних країн. 
3. Компетенція і фінансова база органів місцевого управління і самоврядування. 
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Семінарське заняття №10. «Судова влада у зарубіжних країнах». 
План 

1. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади. 
2. Конституційні основи організації судової влади. 
3. Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню 
судової влади. 

        4. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах . 
 
 

Семінарське заняття №11. «Основи конституційного права 
Великобританії». 

План 
1. Конституція Великобританії. 
2. Особливості правового статусу особи. 
3. Вищі органи державної влади. 
4. Регіональне і місцеве самоврядування і управління. 
 
 

Семінарське заняття №12. «Основи конституційного права США». 
План 

1. Конституція 1787 року і її специфічні риси. 
Поправки до конституції  
2. Вищі органи державної влади. 
3. Американський федералізм. 
4. Місцеве самоврядування і управління. 
 

Семінарське заняття №13. «Основи конституційного права Федеративної 
Республіки Німеччина». 

План 
1. Основний закон ФРН. 
2. Вищі органи державної влади. 
3. Німецький федералізм. 

 
 

Семінарське заняття №14. «Основи конституційного права Франції». 
План 

1. Конституція Франції. 
2. Вищі органи державної влади. 
3. Форма державного устрою. 
4. Місцеве самоврядування і управління. 
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Семінарське заняття №15.  «Основи конституційного права Італії та 
Іспанії. 

План 
1. Конституція Італії. 
2. Вищі органи державної влади Італії. 
3. Форма державного устроюІталії. 
1. Конституція Іспанії.  
2. Вищі органи державної влади Іспанії.  
3. Місцеве самоврядування і управління Іспанії. 
 
 

 
Семінарське заняття №16. «Основи конституційного права Російської 

Федерації». 
План 

1. Конституція Російської Федерації. 
2. Вищі органи державної влади.  
3. Форма державного устрою. 
4. Місцеве самоврядування і управління.  
 

 
 

Семінарське заняття № 17. «Основи конституційного права Японії». 
План 

1. Конституція Японії. 
2. Вищі органи державної влади. 
3. Форма державного устрою. 
4. Місцеве самоврядування і управління. 
 
 
 
 
 
 


