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Передмова 

Реформування системи органів публічної влади, трансформація 
принципів організації та функціонування всіх державно-владних 
інституцій та інститутів громадянського суспільства, а також прин-
ципова зміна підходів до визначення місця й ролі фізичної особи в 
системі взаємовідносин між людиною, суспільством і державою 
посилює інтерес громадськості до сучасних концепцій і теорій кон-
ституціоналізму та можливостей їх реалізації  у вітчизняній держа-
вно-правовій практиці. Проте здійснення в Україні кардинальних 
демократичних перетворень неможливе без вивчення позитивного 
й негативного досвіду зарубіжних держав, оскільки саме такий під-
хід дає змогу виокремити найбільш актуальні та необхідні критерії 
й умови належного розвитку українського державотворення та гід-
ного співіснування складових демократичного суспільства. Тому 
природною є потреба у нових  підручниках і навчальних посібни-
ках у даній галузі. 

Орієнтація України на передові стандарти державотворення та 
організація суспільних відносин у зарубіжних країнах обумовлю-
ють ту увагу, яка приділяється вивченню державного права зарубі-
жних країн у процесі підготовки кваліфікованих юристів. Системне 
вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних кра-
їн» є необхідною складовою формування професійної правосвідо-
мості сучасного фахівця-юриста та його кваліфікаційної відповід-
ності європейським вимогам. 

Саме наявність теоретичних знань щодо особливостей розвитку 
правових систем зарубіжних країн та їх інституцій, а також практи-
чне врахування досвіду розв’язання подібних завдань дає змогу 
належним чином орієнтуватися у складних питаннях державо- та 
нормотворення, поєднувати та порівнювати практику державотво-
рення в Україні зі світовими та європейськими нормами та станда-
ртами, дозволить українському службовцю знаходити власні шляхи 
вирішення проблемних питань у його професійній діяльності. 

Пропонований навчальний посібник базується на конституцій-
них та інших нормативно-правових приписах, що стосуються орга-
нізації конституційного ладу зарубіжних країн, гарантій прав і сво-
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бод людини і громадянина, форм здійснення народовладдя, консти-
туційно-правового статусу органів державної влади і об’єднань 
громадян, засад місцевого самоврядування в зарубіжних країнах тощо. 

Матеріал у посібнику подано відповідно до програми вищих 
юридичних закладів освіти і адаптовано для вивчення відповідної 
проблематики студентами, слухачами, курсантами ВНЗ МВС, а 
також слухачами магістратури та юристами-практиками. Значну 
увагу приділено висвітленню досвіду державотворення у країнах, 
які межують з Україною і взаємовідносини з якими безпосередньо 
пов’язані з інтересами нашої держави. 

Автор намагався чітко й доступно викласти максимум корисної 
інформації, подати матеріал таким чином, щоб читач, отримавши 
певні базові концептуальні знання з державного права зарубіжних 
країн, міг самостійно зорієнтуватися в розмаїтті наукових поглядів 
щодо основних конституційно-правових явищ. 

Зрозуміло, що дані знання потрібно розширювати, оскільки 
життя вносить нові корективи та вимоги, і саме від того, чи зможе-
мо ми їм відповідати, залежать перспективи становлення і розвитку 
України як повноправного члена світової спільноти. 
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