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Програма навчальної дисципліни 

1. Анотація навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати 

навчання 

 

 

При написанні курсової роботи студенти повинні засвоїти текст чинної Конституції 

України та основні положення інших законодавчих актів, а також ознайомитись із 

практикою здійснення конституціоналізму в Україні. 

Слід мати на увазі, що Україна як держава існувала у складі СРСР, але як суверенна 

і незалежна країна почала формуватись з часу прийняття Верховною Радою України 

Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року та Акту 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, який був підтверджений 

народом на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. 

З цього часу розпочалося формування власного національного конституційного 

законодавства і права України. Були прийняті декілька десятків нових законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, внесені зміни і доповнення до діючої конституції та 

законів України. Всі ці обставини повинні пересвідчити студентів у сумлінному і 

всебічному вивченні дисципліни «Конституційне право» і написання курсової роботи з цієї 

дисципліни.  

Освітньо-професійна програма Право LAW перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти за спеціальністю 081 Право1 має - об’єкт вивчення: право як соціальне явище. 

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, 

в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. 
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Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері 

права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж 

правового регулювання різних суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і 

соціальних груп; творення права, тлумачення та застосування права; правові цінності, 

принципи, а також природу і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої 

професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових 

явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, 

ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; і 

нформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, 

інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються у правничій діяльності. 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня. 

Структура програми передбачає оволодіння сучасними знаннями і 

 навичками за спеціальністю 081 Право. 

Універсальна освіта в галузі права з акцентом на формуванні 

 навичок практичної правничої діяльності. 

Особливостями програми є наявність системи освітніх 

компонентів, спрямованих на: 

 1. послідовне формування навичок практичного юридичного 

 дослідження, аналізу, юридичної аргументації та письма; 

2. формування компетентностей, необхідних для виконання 

 професійних завдань в умовах інформаційного суспільства та 

 четвертого промислового укладу; 

3. поглиблене вивчення прав людини, господарського, 

 інформаційного права, права інтелектуальної власності в межах відповідних сертифікатних 

програм із закріпленням отриманих 

 практичних навичок на спеціалізованих базах практик. 

 Особливостями програми також є: 

1. можливість широкого вибору здобувачем освітніх компонентів з прав людини, 

інформаційного права, інтелектуальної власності, правового регулювання 

господарської та управлінської діяльності; 

2.  реалізація елементів дуальної освіти з метою формування навичок практичної 

правничої діяльності у сфері прав людини, правових питань ІКТ, інтелектуальної 

власності та бізнес-права. 

 

Ці та інші положення обумовлюють актуальність викладання навчальної дисципліни 

«Конституційне право» і написання курсової роботи з даної дисципліни для майбутніх 

правників. 

Відповідно до вимог ОПП 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

метою навчальної дисципліни «Конституційне право» і написання курсової роботи з цієї 

дисципліни є формування у студентів здатностей: 

- реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК 11); 

- усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми (ЗК 12); 

- до цінування та поваги різноманітності і мультикультурності (ЗК 14); 

- поважати честь і гідність людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи(ФК 3); 

- застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів, в галузі конституційного права;(ФК 7) 



- розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права; (ФК8) 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 

- виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи (18); 

- демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права (19); 

- пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів (20); 

- Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях (23). 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти:  

- Отримають навички розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

- Оволодіють навичками реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 

усвідомлять цінність громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

- Набудуть знань з предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- Зможуть аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

Будуть здатними до критичного та системного аналізу правових явищ і зможуть 

застосовувати набуті знання у професійній діяльності.  

- Оволодіють навичками до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації.  

- Зможуть самостійно аналізувати документи, розуміти їх правовий характер і 

значення. 

- Здобудуть навички працювати в команді при вирішенні юридичних питань та 

складних ситуацій.  

- Здобудуть навички пошуку, оброблення та аналізу юридичної інформації з різних 

джерел. 

- Здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу 

інформації щодо діяльності державного апарату, особливостей правової системи, 

використовувати теоретико-методологічний апарат права в дослідженні державно-

правових явищ. 

 

4. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній 

схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Навчальна дисципліна «Конституційне право» складається з «Конституційне право 

1» та «Конституційне право 2». «Конституційне право 2» вивчається тільки після 

«Конституційне право 1». Курсова робота з даної дисципліни пишеться тільки після 

вивчення «Конституційне право 1». 

3. Графік виконання курсової роботи 

 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час 

СРС 



2 
Вибір теми, з’ясування об’єкта і предмета, визначення мети 

завдань дослідження 

4 

3-5 Виявлення і відбір літератури, її вивчення 4 

6 
Детальний аналіз складових частин проблеми, зібраного 

матеріалу, складання плану 

4 

7 Написання вступу 4 

8 
Формулювання висновків і рекомендацій, оформлення 

списку використаних джерел 

4 

9 Літературне та технічне оформлення роботи 6 

10 Подання курсової роботи на перевірку - 

11 Захист курсової роботи 4 

 

4. Орієнтовний перелік тем. 

1. Поняття і види конституцій 

2. Поняття та структура конституціоналізму 

3. Перехідні державні системи і конституціоналізм 

4. Основні теорії конституції у співвідношенні із конституціоналізмом 

5. Основні моделі правового захисту конституції  

6. Принцип верховенства права 

7. Гідність людини: основні концепції та самовизначення особи 

8. Свобода і приватна автономія, свобода волі і свавілля 

9. Права людини: загальні засади конституційного конструювання прав людини 

10.  Рівність і заборона дискримінації 

11.  Основні концепції та моделі держави 

12.  Поняття та покоління прав людини 

13.  Абсолютні і неабсолютні права людини 

14.  Обмеження прав людини: основні критерії  

15.  Негативні права 

16.  Громадянство та принцип рівності 

17.  Право на участь у виборах та політичний процес  

18.  Право на працю та свободу підприємництва та їх карантинні обмеження 

19.  Референдум та гарантії народного волевиявлення 

20.  Поділ влади та система стримувань і противаг  



21.  Судовий конституційний контроль та незалежність суду 

22.  Конституційний Суд і загальні суди в Україні: питання співвідношення 

23.  Конституційне право на освіту і карантинні обмеження 

24.  Конституційне право на охорону здоров'я і карантинні обмеження 

25.  Право на свободу пересування і карантинні обмеження 

26.  Заборона катувань і нелюдського та такого, що принижує гідність поводження чи 

покарання 

27.  Право на життя і заборона смертної кари 

28.  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  

29.  Конституційні засади правосуддя 

30.  Право на належну правову процедуру 

31.  Право на оскарження до суду рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень 

32.  Конституційний принцип презумпції невинуватості 

33.  Право на свободу від самовикриття 

34.  Обмеження прав державних органів діяти лише в межах повноважень та у спосіб, 

визначені законом 

35.  Право на житло і недоторканість житла 

36.  Право на повагу до особистого і сімейного життя, кореспонденції 

37.  Право на свободу світогляду та віросповідання та його карантинні обмеження 

38.  Право на свободу слова 

39.  Право на інформацію 

40.  Право на об’єднання  

41.  Право на власність 

42.  Право на працю, відпочинок і достатній життєвий рівень 

43.  Право на безпечне довкілля 

 

Студент має право обрати будь-яку тему, що його зацікавила, з курсу навчальної 

дисципліни «Конституційне право України» за попереднім погодженням з викладачем.  

Самостійно обрана тема надає 10 додаткових балів. 

 

5. Навчальні матеріали та ресурси 

 

5.1 Базова література: 
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Навчальний контент 

 

6. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методика опанування з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) 

характеризує якість виконання письмової частини курсової роботи, дотримання графіку 

виконання роботи та її результат – якість пояснювальної записки. Друга складова 

характеризує якість захисту студентом курсової роботи. 

Розмір шкали стартової складової дорівнює 40 балів, а складової захисту – 60 балів. 

1. Стартова складова: 

– своєчасність виконання графіку роботи з написання курсової роботи –  

5-3 балів; 

– сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 12-7 балів; 

– правильність застосування методів аналізу – 10-6 балів; 

– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів – 6-4 балів; 

– якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів (за наявності) – 7-4 балів. 

2. Складова захисту курсового проекту: 

– якість доповіді – 10-6 балів; 

– ступінь володіння матеріалом – 15-9 балів; 

– ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 15-9 балів; 

– вміння захищати свою думку (відповіді на запитання) – 20-12 балів. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компоненту) 

Виконання курсової роботи потребує творчого орієнтування в методології 

наукового дослідження, навичок логічного мислення та аргументації, прагнення висловити 

власне самостійне ставлення до проблеми, намагання до здобуття нових знань. 

Умовно виконання курсової роботи поділяється на такі етапи: 

- вибір теми, консультація з викладачем, складання узагальненого плану роботи; 

- збирання інформації за темою роботи (зокрема, підбір літератури, законодавчих 

і нормативних актів, фактичного матеріалу тощо); попереднє дослідження відповідної 

літератури, нормативного матеріалу, інших джерел інформації, деталізація плану роботи; 

- детальний аналіз складових частин проблеми, зібраного матеріалу, 

конспектування літературних та інших джерел; 

- обробка опрацьованого матеріалу в цілому (написання «чорнового» варіанта 

роботи); 

- написання остаточного варіанта роботи, оформлення курсової роботи, подання 

її на кафедру для реєстрації; 

- захист курсової роботи. 

Тема обирається студентом з урахуванням розуміння її актуальності, теоретичного 

та практичного значення, цікавості для студента з огляду на її значущість і перспективність, 

прагнення глибоко дослідити проблему, розібратися в питаннях конституційного права. 

Після вибору теми студент має зареєструвати її на кафедрі. Зміна обраної теми 

допускається у виняткових випадках за заявою самого студента (з відповідним 

обґрунтуванням причин зміни), узгодженою з науковим керівником. 

http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://ccu.gov.ua/
http://president.gov.ua/


Виконання курсової роботи вимагає правильного розподілу часу, планування та 

системності при її виконанні. Умовою якісного, предметного дослідження є добір 

необхідної кількості джерел за темою роботи (законодавства, нормативних актів, 

літератури, судової практики, результатів соціологічних досліджень, іншої емпіричної 

інформації тощо), оскільки їх різносторонність є підґрунтям наукового дослідження. 

Література має включати курси конституційного права, підручники, науково-

практичні коментарі, посібники, монографічні роботи, наукові статті в періодичних 

виданнях, тези у матеріалах наукових конференцій, бібліографічні видання тощо. 

Обов’язковим є використання матеріалів слідчої, судової та прокурорської практики, 

найбільш типових прикладів, що ілюструють обґрунтування тих чи інших положень теорії 

або застосування законодавства. 

Важливим етапом є складання плану роботи, попередньо ознайомившись з 

відповідними розділами підручників, навчальних посібників, публікаціями в електронних і 

друкованих джерелах з метою виявлення центральних, ключових найбільш актуальних, а 

також проблемних питань теми. Назви окремих розділів (підрозділів) курсової роботи не 

повинні повторювати назву теми роботи. Складений план роботи для уникнення помилок 

або порушень системності може бути узгоджений з науковим керівником. 

Після підбору необхідної літератури, інших джерел інформації, деталізації плану 

роботи формулюються об’єкт, предмет, мета і завдання курсової роботи, а також 

визначаються методи дослідження. На вказаній основі починається поглиблене 

дослідження обраної теми, здійснюється узагальнення та аналіз зібраного матеріалу, 

формується логічна система знань про сутність, зміст та структуру досліджуваної 

проблеми, визначаються ключові теоретичні і прикладні положення курсової роботи. 

У процесі вивчення джерел ретельно аналізується їх зміст, здійснюється 

співставлення, порівняння та критичний аналіз різних точок зору в теорії конституційного 

права, розгляд проблемних питань, дискусійних позицій, колізій та прогалин 

конституційного законодавства. При цьому першочерговому аналізу піддається 

конституційного законодавство та пов’язані з ним нормативні акти конституційно-

правового характеру, а також міжнародно-правові документи. 

Необхідно визначитись з поняттями і категоріями, які будуть використовуватись 

при висвітленні теми та аналізі існуючих поглядів на проблему, формулюванні висновків, 

власної позиції, підкріплених відповідними аргументами та прикладами із слідчої та 

судової практики. 

Студент має дотримуватись певної послідовності у викладенні матеріалу, при 

розгляді дискусійних питань відображати позиції різних авторів, здійснювати їх науковий 

аналіз, формувати власне бачення проблеми. 

Текст курсової роботи має містити вступ, основну частину (розділи, підрозділи), 

висновки, список використаних джерел і додатки (за необхідності). 

У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної для дослідження теми, показати її 

теоретичне і практичне значення, лаконічно сформулювати мету дослідження і окреслити 

завдання для її досягнення, які мають відповідати змісту розділів. Варто вказати науковців 

та огляд наукової літератури з обраної проблематики. 

В основній частині викладаються теоретичні положення роботи, висновки, 

пропозиції, результати аналізу, що складають зміст розділів курсової роботи. Розділи 



(підрозділи) мають бути приблизно співрозмірними за обсягом. Бажано робити лаконічні 

узагальнюючі висновки до кожного розділу. 

У загальних висновках курсової роботи студенту необхідно сформулювати 

узагальнення, висновки і пропозиції, які є результатом здійсненого дослідження, визначити 

напрямки і перспективи подальшого дослідження порушеної проблеми. 

Табличні статистичні матеріали, об’ємні таблиці, графіки, узагальнені результати 

емпіричних досліджень доцільно подавати у вигляді додатків після списку використаних 

джерел. 

Курсова робота обов’язково повинна мати титульний аркуш, на якому зазначаються: 

повна назва навчального закладу та кафедри, на якій виконана робота; навчальна 

дисципліна, з якої виконується курсова робота; тема курсової роботи; прізвище, ім’я та по 

батькові автора, курс навчання, шифр групи; прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий 

ступінь керівника курсової роботи; вказівки про результати захисту; місто та рік написання 

роботи. 

Орієнтовний обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок друкованого тексту. 

 Курсова робота виконується державною літературною мовою. Оформлена курсова 

робота подається на кафедру не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

У курсовій роботі неприпустимий плагіат, фальсифікації, перекручення праць інших 

авторів, використання матеріалу без відповідного посилання. 

План (зміст) курсової роботи подають на її початку. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок структурних елементів курсової роботи.  

 У «Вступі» потрібно окреслити наукову і суспільну актуальність обраної 

теми, стисло охарактеризувати основні джерела та літературу, зазначити цінність і недоліки 

цих праць, чітко визначити основні завдання. 

«Основна частина» містить самостійний виклад плану роботи, який базується на 

вивченні, науковій літературі. Текст кожного пункту плану має відповідати його назві, а 

зміст своєї праці – її заголовку. 

У «Висновках» необхідно узагальнити підсумки курсової роботи в цілому. Вони 

мають вигляд коротких тез, де автор підсумовує основний зміст окремих пунктів плану, що 

досліджуються. 

У списку використаних джерел потрібно вказувати тільки ті джерела, посилання на 

які є в тексті роботи. Список використаних джерел складають безпосередньо за текстом 

курсової роботи. Джерела розміщувати треба в алфавітному порядку прізвищ авторів. 

Відомості про джерела необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і 

державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Відомості про книгу повинні 

містити: прізвище та ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, 

кількість сторінок у книзі. 



 Наприклад: Бобровник С.В., Бігіч О.Л. Система законодавства України: 

актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К.: Наукова думка, 1994. – 121 с.  

Посилання на книгу має бути мовою оригіналу якщо книга написана російською або 

англійською мовою, то відомості про книгу також мають наводитися на тих же мовах. 

Наприклад: Рязановский В.А. Единство процесса. – М.: Юрид. бюро «Городец», 

1996. – 75с. 

Godec S. Elementy prawa rzymsksego w III statucie litewshim (1588)/ - Warsawa: oficyna 

naukowa, 2004. – 232 s. 

Відомості про нормативно-правовий акт: вид, назва, дата прийняття, дата офіційного 

оприлюднення та джерело. 

Наприклад: Закон України „Про політичні партії” в Україні від 5 квітня 2001р., - № 

2365 – ІІІ „Юридичний вісник України. – 2001. - № 19. – 12-18 травня. 

Відомості про статтю; прізвище та ініціали автора, заголовок, найменування 

журналу (газети), рік випуску, номер видання, сторінки, на яких поміщена стаття.  

Наприклад: Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові 

Української держави // Право України. – 2005. - № 4. – с. 24. 

Захист курсової роботи приймає комісія у складі двох викладачів. Протягом 5-7 

хвилин студент має доповісти про обрану ним тему, її актуальність, мету дослідження та 

основні положення курсової роботи. Студент має надати вичерпні і аргументовані відповіді 

на поставлені під час захисту питання. 

Оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням якості виконаної роботи та 

результатів її захисту. 

Процедура оскарження результатів захисту курсової роботи 
Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

захисту курсової роботи та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед 

визначеними процедурами. Таке питання розглядається спеціально створеною комісією з 

3х викладачів кафедри, до якої входять викладач, що надав завдання та 2 викладачів, що 

присутні на кафедрі в день розгляду даного питання. 

Студенти мають право оскаржити результати захисту курсової роботи, але обов’язково 

аргументовано, з посиланням на чинне законодавство, пояснивши з яким критерієм не 

погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

Підсумковий бал, що ставиться до офіційних документів не може перевищувати 100. 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання (РСО) 

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею: 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


Бали: 

стартова складова + складова захисту 
Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Курсову роботу не допущено до захисту Не допущено 

 

Семестровий контроль: захист курсової роботи 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

 

Курсова робота. Конституційне право (силабус): 

Складено доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права, к.ю.н., доц. 

Єгоровою Валентиною Сергіївною  

Ухвалено кафедрою  (протокол № 10 від 24.06.21) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 6 від 29.06.2021) 
 

 


