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ВСТУП 

Минуло вже 220 років з того часу, як було проголошено 
першу в світі писану конституцію. За цей час відбулися 
революційні зміни в інституційній та територіальній орга-
нізації публічної влади, в її стосунках з особою та грома-
дянським суспільством, сформувалися інститути прямої  
і представницької демократії, відбулося становлення неза-
лежної судової влади і конституційної юстиції тощо. Усі 
суттєві зміни, що відбувалися в соціально–економічному та 
суспільно–політичному житті країн, неодмінно отримували 
відображення у конституціях, які також значно еволюціо-
нували разом з державою і суспільством. Відбулася зміна 
кількох «поколінь» конституцій; і навіть у тих країнах, де 
вони продовжують діяти ще з кінця ХVIII – початку ХІХ ст., 
ці документи зазнали суттєвої трансформації й адаптації 
до нових політико–правових умов. 

Розвиток суспільства стає дедалі більш динамічним, що 
призводить до прискорених змін і в конституційно–
правовій матерії. Починаючи з 80– х років ХХ ст. фактично 
увесь світ вступив в епоху конституційних реформ, яка 
продовжується й досі. Для України цей період був ознаме-
нований низкою додаткових факторів, у тому числі розбу-
довою незалежної правової державності, формуванням мі-
сцевого самоврядування та інститутів демократичного ко-
нтролю за владою, становленням багатопартійної системи, 
запровадженням міжнародно–правових стандартів у галузі 
прав людини та організації публічної влади.  

У даний період революційних перетворень важливо 
оцінити наявні здобутки, сучасний стан і перспективи роз-
витку політико–правової системи України на тлі світового 
досвіду, в порівнянні з практикою конституціоналізму 
провідних зарубіжних держав. Проте зробити ґрунтовні  
й виважені висновки у даному випадку неможливо без без-
посереднього ознайомлення з нормативно–правовою базою 
зарубіжних країн і насамперед з їхніми конституціями, які 
віддзеркалюють найбільш суттєві риси національних полі-
тико–правових систем. 

У переважній більшості існуючих на сьогодні збірок 
конституцій левову частку обсягу традиційно займають 
конституції європейських держав. Проте європейські кон-
ституції більш як на половину схожі між собою за змістом, 
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формою і навіть структурою. Це й не дивно, адже перева-
жна більшість держав Європи мають спільну політико–
правову «спадщину», яка коріниться ще в демократичних 
традиціях античності. До європейського «кругообігу» полі-
тико–правових традицій і вчень згодом були долучені  
й держави північної Америки – США та Канада.  

Це спричиняє істотну деформацію уявлень про політи-
ко–правове «обличчя» сучасного світу; складається вражен-
ня, нібито тільки в Європі та Північній Америці б’ється 
пульс конституціоналізму. Насправді сучасний світ є знач-
но більш різнобарвним, і конституційно–правова теорія  
й практика є значно багатшими від європейської традиції 
права. Чималий цікавий досвід конституційних перетво-
рень накопичений і на інших континентах. Достатньо при-
гадати особливості президентських республік, народну за-
конодавчу ініціативу чи процедуру «емпаро» в країнах Пів-
денної Америки, досвід подолання режиму апартеїду та 
вирішення мовного питання у Південно–Африканській Ре-
спубліці, використання мусульманських канонів у межах 
арабського конституціоналізму тощо. 

Досвід країн Південної Америки, Африки, Австралії є не 
менш цікавим для України, ніж європейський, оскільки за 
рівнем суспільно–політичного та соціально–економічного 
розвитку, за характером наявних проблем і протиріч вона 
є значно ближчою до так званих «країн, що розвиваються», 
ніж до країн «Великої вісімки» чи Євросоюзу. За даних 
умов відчутним є дефіцит видань, в яких би публікувалися 
тексти зарубіжного законодавства і насамперед – повні те-
ксти конституцій, які б можна було системно проаналізува-
ти, порівняти між собою способи впорядкування аналогіч-
них груп суспільних відносин, варіанти вирішення нагаль-
них проблем, рівень законодавчої техніки тощо. 

Навчальний посібник, що пропонується до Вашої уваги, 
є першою спробою комплексного висвітлення конституцій-
ного ладу широкого кола зарубіжних конституцій. Зміст 
даного посібника охоплює конституційний лад шістнадця-
ти країн світу; у ньому представлені країни усіх континен-
тів, кожна з яких, на наш погляд, може слугувати взірцем 
політико–правового розвитку; саме вони визначають спра-
вжнє «обличчя» сучасного світу. 

Автори–упорядники даного посібника прагнуть до по-
дальшого удосконалення його змісту і форми, а тому будуть 
щиро вдячні за конструктивну критику та раціональні 
пропозиції з боку читачів. 
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