
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З                      

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ               

“Конституційне право зарубіжних країн ”  
 

1. Джерела конституційного права у зарубіжних державах;  

2. Підставинабуття та припиненнягромадянства у зарубіжнихкраїнах; 

3. Референдум: поняття, соціальніфункції. Предмет та видиреферендумів; 

4. Конституційно-правові відносини та їх суб’єкти; 

5. Зміст, форма і структура конституції; 

6. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна; 

7. Загальна характеристика Конституції США; 

8. Способи та порядок набуття громадянства в зарубіжних країнах; 

9. Особливості набуття громадянства в Україні; 

10. Припинення громадянства; 

11. Загальна характеристика Конституції Великобританії; 

12. Система конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина; 

13. Правові гарантії основних прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних  країнах; 

14. Значення конституційних гарантій;  

15. Предмет і метод конституційного права в зарубіжних країнах; 

16. Конституції та закони як джерела конституційного права;         

17. Поняття конституційного режиму; 

18. Політичний режим як спосіб здійснення державної влади;  

19. Органи конституційного контролю; 

20. Загальна характеристика Конституції Франції; 

21. Поняття інституту глави держави; 

22. Види законів, що регулюють конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах; 

23. Правові звичаї як джерела конституційного права в деяких зарубіжних країнах; 

24. Структура уряду в зарубіжних країнах; 

25. Порівняльний аналіз конституцій України та зарубіжних країн; 

26. Конституційний інститут форми правління; 

27. Загальна характеристика Конституції Японії; 

28. Форма державного устрою; 

29. Поняття інституту глави держави; 

30. Статус депутата парламенту;  

31. Порядок роботи парламентів у зарубіжних країнах; 

32. Виконавча влада в зарубіжних країнах. Уряд та його призначення;  

33. Конституційні принципи правосуддя; 

34. Компетенція урядів, їх нормотворчість;  

35. Загальна характеристика Конституції Росії; 

36. Поняття конституційного контролю (нагляду); 

37. Порядок заміщення посади глави держави в зарубіжних країнах;  

38. Види конституційного контролю; 

39. Поняття судової влади та їїмісце вмеханізмі поділу влад; 

40. Органи конституційного контролю;  

41. Правовий статус суддів у зарубіжних країнах; 

42. Компетенція органів конституційного контролю; 



43. Поняття конституційного права, конституційне чи державне право; 

44. Поняття «конституціоналізм»; 

45. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах; 

46. Система та організація судової влади. 
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