


Конституція – це Основний Закон, що
закріплює суспільний і державний устрій
країни, функції органів державної влади,
основні права та обов’язки громадян.

Слово ―конституція‖ латинського
походження, як значна частина слів,
пов’язаних зі сферою державного управління.
У стародавньому Римі це слово означало акти
імператора, які слід було неухильно
виконувати.

В основі цих всіх значень лежить латинське
слово ―constitution‖ – устрій, будова. До його
складу входить префікс ―con-‖, що має
значення разом і дієслово ―statuero‖ –
постановляти, вирішувати (початково –
ставити, споруджувати).



Першою вітчизняною конституцією вважається
Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Тому ми
можемо пишатися тим, що ця Конституція, прийнята 5
квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та
світі. Адже конституцію Сполучених Штатів Америки
було схвалено лише 1787 року, конституцію Франції та
Польщі – 1791 року, конституцію Російської імперії –
1905 року.

22 серпня 2011 рокі у Києві була презентована
перша мініатюрна Конституція України. Автори ідеї
пояснили, що сенс всієї цієї затії — привернути більше
уваги суспільства до законодавства. Мініатюрна
рукописна книжечка «Конституція України», розміром
2х3 см, включає 160 рукописних сторінок, літери
висотою не більше 1 мм можна читати без окулярів. На
її створення пішло близько 2 місяців. За словами
автора мініатюри Ігоря Степанова, цей екземпляр
перший як в Україні, так і в країнах СНД. Міні-макет
книжечки художник передав Музею книги та
друкарства.



У Великобританії немає конституції як такої. Не існує

навіть точного переліку документів, які б належали до 

британської конституції. Конституція Великобританії —

це ціла сукупність законів, прецедентів і

конституційних звичаїв.

Конституція Індії — найбільша за обсягом у світі: вона 

включає 465 статей, 12 великихдодатків, більше 70 

поправок і складається з 117 369 слів у версії

англійською мовою, крім якої існує також офіційний

переклад на хінді.

Найстарішою Конституцією світу є Основний закон 

Сан-Марино. Остання була прийнята ще у 1600 році.



Конституція Японії єдина у світі, де вказано офіційну

відмову країни від війни, як форми забезпечення

державного суверенітету.

Контитуція Європейького союзу містить більше 60

тисяч слів.

Конституція США налічує 4400 слів. Це

найстарша і найкоротша писана

Конституція великої держави в світі.


