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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 3 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  90 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
2 Лекції: 12 8 

Семестр: 3 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 12 4 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 66 76 

Форма підсумкового 

контролю: 

Залік 

 
Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: ступінь магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста спеціальності 081 Право чи 

спорідненої/еквівалентної спеціальності (зокрема, за результатами процедури 

визнання іноземних документів про освіту іноземців). 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни «Примус у конституційному праві» є розвиток 

загальних та фахових компетентностей здобувачів ступеня вищої освіти доктор 

філософії для здійснення ними науково-дослідницької, проєктно-аналітичної 

діяльності та викладацької роботи у сфері конституційного права, знання його 

джерел, основних інститутів, роботи з нормативним матеріалом у процесі вирішення 

конкретних правових ситуацій, які виникають у сфері публічних відносин, а також 

проведення власного оригінального наукового дослідження у сфері конституційного 

права, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Предметом навчальної дисципліни «Примус у конституційному праві» є 

примус в політичних та інших найважливіших суспільних відносинах в Україні, 

зміст яких полягає в утвердженні та гарантуванні конституційних прав і свобод 

людини, реалізації публічної влади Українським народом, Українською державою та 

територіальними громадами, а також забезпеченні взаємодії громадянського 

суспільства з державою на паритетних засадах.   

Завданням дисципліни «Примус у конституційному праві» є формування у 

здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти знань та навичок аналізу 

основних джерел конституційного права, його правових інститутів, визначення 
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змісту примусв в суспільних відносинах, які виникають і діють в процесі здійснення 

влади народом України таких які відносини, які складають основоположні засади 

народовладдя, суверенітету народу; відносини, які розкривають побудову, устрій 

держави, як організації влади народу і для народу; відносини, які опосередковують 

основоположні засади функціонування держави; відносини, що визначають характер 

зв'язків між державою і конкретною особою,  набуття досвіду роботи з правовими 

документами, проведення власного  наукового дослідження з питань договірного 

права, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 1. Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права. 

ПРН 4. Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик 

з дотриманням норм професійної та академічної етики. 

ПРН 5. Критично аналізувати та узагальнювати результати власних 

досліджень і доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань 

щодо досліджуваної наукової проблематики. 

 

Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Примус у конституційному 

праві» здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен володіти 

такими загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:  

 

 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5 

ЗК 3. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 4 ПРН 5 

ЗК 6. Здатність 

використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. Здатність ПРН 1 ПРН 4 ПРН 4 ПРН 5 
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обґрунтовувати та захищати 

методологію наукового 

пізнання, результати 

досліджень, проєкти. 

Використання сучасних та 

ефективних методик та 

засобів їх досліджень у 

самостійній науково-

дослідній діяльності. 

 

ФК 4. Здатність здійснювати 

наукове тлумачення норм 

національного законодавства, 

в тому числі на деакупованих 

територіях. Застосовувати 

Європейське законодавство та 

акти міжнародних наукових 

інституцій та аналізувати їх 

вплив на національне 

законодавство. Володіти 

нормопроєктною технікою 

для складання практичних 

рекомендацій по 

вдосконаленню вітчизняних 

та міжнародних нормативно-

правових актів. 

 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5  

 

 

Зміст навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Поняття примусу його ознаки та характеристика. 

1. Поняття примусу. 

2. Мета застосування примусу. 

3. Класифікація ознак примусу. 

4. Основні характеристики примусу. 

  

ТЕМА 2. Застосування терміну "примус" в національному законодавстві. 

1. Примус в національному законодавстві. 

2. Примус в сфері публічного та приватного права. 

3. Держава, її органи та посадові особи, як суб’єкти застосування примусу в 

сфері публічного права. Права та обов’язки. 

4. Застосування примусових заходів особою, для якої примус є правом, а не 

обов’язком.  

 

ТЕМА 3. Примус в конституційному праві. 
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1. Примус в Конституції України. 

2. Установчий характер приписів конституційно-правових норм. 

3. Форми примусу в Конституції України, правових актах, порядок їх прийняття 

і опублікування, компетенція державних органів. 

4. Особливості внутрішньої структури норм примусу в конституційному праві. 

 

ТЕМА 4. Порівняльно-правова характеристика примусу. 

1. Правомірний та неправомірний примус. 

2. Примус через призму негативних та позитивних зобов’язань держави. 

3. Примус через призму практики ЄСПЛ та  міжнародних правових актів. 

4. Примус в конституційному праві різних країн. 

 

ТЕМА 5. Історичний аспект дослідження примусу через призму 

конституційних принципів і презумпцій. 

1. Історичні витоки примусу та історичні джерела. 

2. Становлення конституційних принципів примусу. 

3. Презумпція примусу. 

4. Примус в правовій державі. 

 

ТЕМА 6. Проблемні питання застосування примусу в конституційному праві 

України. 

1. Проблематика примусу на загальнотеоретичному та філософському рівнях. 

2. Проблематика примусу, як регулятора суспільних відносин. 

3. Проблемні питання державно-правовового примусу в демократичному 

суспільстві.  

4. Проблематика співвідношення державно-правового примусу як 

співвідношення  цілого та складової частини. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

 

ДЕННА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

 
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Тема 1. Поняття примусу 

його ознаки та 

характеристика 

 

12 

 

 

2 2   8 
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Тема 2. Застосування 

терміну "примус" в 

національному 

законодавстві 

12 2 2   8 

Тема 3. Примус в 

конституційному праві  
12 2 2   8 

Тема 4. Порівняльно-

правова характеристика 

примусу 

 

12 2 2   8 

Тема 5. Історичний 

аспект дослідження 

примусу через призму 

конституційних 

принципів і презумпцій 

 

 

21 2 2   17 

Тема 6. Проблемні 

питання застосування 

примусу в 

конституційному праві 

України  

21 2 2   17 

Залік 

 
      

Усього годин 

 
90 12 12   66 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

  
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

 
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Тема 1. Поняття примусу 

його ознаки та 

характеристика 

 

11 2 1   8 

Тема 2. Застосування 

терміну "примус" в 

національному 

законодавстві 

13 2 1   10 

Тема 3. Примус в 

конституційному праві  
11 2 1   8 
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Тема 4. Порівняльно-

правова характеристика 

примусу 

 

13 2 1   10 

Тема 5. Історичний 

аспект дослідження 

примусу через призму 

конституційних 

принципів і презумпцій 

 

20     20 

Тема 6. Проблемні 

питання застосування 

примусу в 

конституційному праві 

України  

20     20 

Залік 

 
      

Усього годин 90 8 4   76 

 
  

 

4. Організація самостійної роботи  

 
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно 

до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал, 

користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. 

Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та 

обговорення їх вирішення на заняттях. 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання. Теми рефератів та доповідей визначаються 

викладачем. 

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 

1. Примус у конституційному праві, як галузі права, галузі законодавства, 

юридичній науці та навчальній дисципліні. 

2. Поняття та предмет примусу у галузі конституційного права. 

3. Мiсце та роль примусу у конституційному праві в системі національного 

права України. 

4. Примус у системі конституційного права. 

5. Конституцiйно-правовi норми та їх специфіка примусу. 

6. Пiдстави класифікації конституцiйно-правових норм примусу. 

7. Конституційно-правові принципи примусу. 

8. Конституційно-правові інститутипримусу. 



9 

 

9. Поняття та специфіка конституцiйно-правових відносин примусу. 

10. Зміст примусу в конституційно-правових відносинах. 

11. Суб'єкти примусу в конституцiйно-правових відносинах. 

12. Об’єктип римусу в конституційно-правових відносинах. 

13. Поняття та система джерел примусу в конституційному праві України. 

14. Предмет примусу в науці конституційного права. 

15. Джерела та функції примусу в науці конституційного права. 

16. Місце примусу в науці конституційного права в системі юридичних 

наук. 

17. Поняття та предмет навчальної дисципліни „Примус в конституційному 

праві ”. 

18. Поняття, ознаки та предмет примусу. 

19. Способи застосування примусу. 

20. Структура та види примусу. 

21. Охорона примусових конституцiйних норм. 

22. Історія конституційного розвитку примусу в Україні. 

23. Основні етапи новітньої конституційної реформи в Україні та роль 

примусу. 

24. Поняття примусу в конституційному ладі  та його співвідношення з 

суспільним та державним ладом. 

25. Закріплення загальних засад примусу в конституційному ладі в 

Конституції України. 

26. Засади примусу в конституційному ладі як загальному конституцiйно-

правовому iнституті. 

27. Гуманiстичнi i демократичнi засади примусу в конституційному ладі 

України. 

28. Конституцiйне закріплення примусу в народному суверенiтеті та формах 

здiйснення народовладдя. 

29. Конституційна регламентація примусу в національній правовій, 

економічній та політичній системах, національного розвитку і безпеки. 

30. Конституція про основнi функцiї примусу Української держави. 

31. Полiтичнi, економiчнi i соцiальнi примусу в конституційному ладі 

України. 

32. Примус як форма захисту конституційного ладу України. 

33. Основи правового статусу людини i громадянина як загальний 

конституцiйно-правовий інститут примусу. 

34. Види примусу в правових статусах  людини і громадянина. 

35. Поняття та елементи примусу в конституційному правовому статусі 

людини та громадянина. 

36. Основні принципи примусу в правовомі статусу людини i громадянина 

та його конституцiйне закріплення. 

37. Примус в законодавчому регулюванні питань громадянства України. 

38. Примус в повноваженнях органiв, органiзацiй i посадових осiб по 

вирiшенню питань громадянства України. 

39. Примус в конституцiйних правах  i свободах людини i громадянина. 

40. Конституцiйнi гарантiї захисту та практичного здiйснення прав та 
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свобод людини i громадянина, роль примусу. 

41. Примус в конституцiйних обов'язках людини i громадянина. 

42. Класифікація примусу в конституційних обов’язків людини і 

громадянина. 

43. Примус в українському законодавстві про права, свободи, законні 

інтереси і обов'язки людини і громадянина. 

44. Примус в виборчому праві i виборчій системі. 

45. Примус та конституцiйнi принципи виборчого права України. 

46. Примус в організації та проведенні загальноукраїнського та місцевого 

референдумів. 

47. Примус у принципах вiльних виборiв та можливiсть його обмеження. 

48. Конституцiйно-правове регулювання питань органiзацiї i дiяльностi 

органiв державної влади. 

49. Примус в державному механізмі України. 

50. Примус в діяльності органів державної влади. 

51. Конституцiйна система органiв державної влади України. 

52. Примус та принципи органiзацiї i дiяльностi державних органiв України 

та їх закріплення в Конституції України. 

53. Примус в законодавчому процесі. Особливостi проходження 

конституцiйних законiв. 

54. Мiсце i роль примусу в організації діяльності Президента України та 

його роль в механiзмi державної влади. 

55. Порядок обрання Президента України. 

56. Примус в системі виконавчої влади в Україні. 

57. Конституційний статус та місце примусу в діяльності та повноваженнях 

Кабiнету Мiнiстрiв України. 

58. Примус в діяльності та повноваженнях Центральнi органи виконавчої 

влади. 

59. Мiсцевi органи виконавчої влади: система, порядок формування, 

повноваження, примус в дяльності. 

60. Примус в конституцiйних принципах та засадах правосуддя. 

61. Примус та конституцiйна юрисдикцiя. Мiсце Конституцiйного Суду 

України в механiзмi державної влади. 

62. Склад, порядок формування та повноваження Конституцiйного Суду 

України. 

63. Примус та конституцiйнi основи органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

64. Етнонаціональний розвиток та екологічна безпека республіки скрізь 

призму примусу. 

65. Світові моделі примусу в місцевих моделях самоврядування та їх 

реалізація в Україні. 

66. Примус в понятті та ознаках мiсцевого самоврядування в Україні. 

67. Історія становлення мiсцевого самоврядування в Українi, роль примусу. 

68. Примус в системі, діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

69. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, 

роль примусу. 
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70. Особливостi примусу в діяльності та повноваженнях районних та 

обласних рад як органiв мiсцевого самовядування, що представляють спiльнi 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

71. Примус в органах самоорганізації населення. 

 
 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено 

таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати 

максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі 

заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і 

нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не 

здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не 

допускається. 

Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. 

Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на 

два теоретичних питання. 

 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності 

при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання з дисципліни «Примус в конституційному праві». 

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної 

доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.  

Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 

дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 
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семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.  

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми 

навчання  

 

  

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

10 10 10 10 10 10 20 20 

Мінімальні 

бали 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 7-9 Добре вище середнього рівня 

3 4-6 Добре загалом хороша робота 

4 2-3 задовільно непогано 

5 1 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання  

 

  

Семінарські 

заняття 

1 2 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

30 30 20 20 

Мінімальні 

бали 

5 5 5 5 

 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 27-30 Відмінно відмінне виконання 

2 20-26 Добре вище середнього рівня 

3 12-19 Добре загалом хороша робота 
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4 6-11 задовільно непогано 

5 5 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
 

 

 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. 

із змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: на-вч. 

посіб. / Авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. 

К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 625 с.  

3. Аніщук Н. В., Афанасьєва М. В., Бакаянова Н. М. Проблеми сучасної кон-

ституціоналістики: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 524 с.  

4. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін.; відп. 

ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. Київ: Київський університет, 2012. 543 

с.  

5. Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін. Конституційна юрисдикція: 

підруч. Xарків: Право, 2012. 168 с.  

6. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: на-вч. 

посіб. Київ: КНТ, 2011. 352 с.  

7. Бойкова М. А., Омельченко О. Ф. Діалектична методологія ефективного 

державотворення і прогнозування розвитку країни: моногр. Київ: К.І.С., 2011. 

128 с.  

8. Боняк В. О. Конституційне право України : навч. посіб. Дніпропетровськ: 

Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 295 с.  

9. Бурдяк В. І. Політика і права людини: підруч. Чернівці: Рута, 2011. 536 с.  
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10.  Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб. 

Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.  

11. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: В. Д. 

Гончаренко (гол.) та ін. Харків: Право, 2016. Том 1: Історія держави і права 

України. 848 с.  

12.  Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: С. І. 

Максимов (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 2: Філософія права. 1128 с.  
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Петришин (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 3: Загальна теорія права. 952 
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14. Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях: 

навч. посіб. Харків: Право, 2014. 376 с.  

15. Волошин Ю. О., Папаяні С. В. Зовнішня політика України в умовах євро-

пейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення. Одеса: 

Фенікс, 2015. 231 с.  

16. Гапоненко Л. В., Осадча Л. В. Конституційне право України у визначен-нях 

та схемах: навч. посіб. Ірпінь: НУДПСУ, 2012. 130 с.  
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Суду України: підруч. 2-е вид, допов. та перероб. Київ: Логос, 2017. 398 с.  
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20.  Губань Р. В. Основи правового регулювання адміністративно-територіального 

устрою України: навч. посіб. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. 278 с. 
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