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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Верховенство права» є доведення до здобувачів освіти 

сутність і зміст доктрини та принципу верховенства права в контексті подолання етатистської трактовки 
права і формування необхідних особистих якостей юристів, покликаних реалізувати верховенство права 

задля захисту прав і свобод людей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Верховенство права» є: 
1. Ознайомити студентів з історичними витоками ідей верховенства права та їх еволюцією до 

концепцій Нового часу як ідейної основи виникнення доктрини верховенства права; 

2. З’ясувати зміст німецької доктрини правової держави, англійської доктрини верховенства права та 
суміжних із ними доктрин;пояснити причини суперечностей тлумачення доктрини верховенства права через 

категорію «праворозуміння» як зовнішній вираз різних типів право розуміння. 

3. Вивчити зміст принципу верховенства права за документами ООН, Ради Європи, Європейського 

Союзу та рішеннями Європейського суду з прав людини;  
4. Ознайомити з новітніми загрозами принципу верховенства права під впливом глобалізації. 

5. Навчити студентів самостійно аналізувати стан реалізації принципу верховенства права в 

міжнародному та національному праві;  
6. Формувати активну громадянську позицію кваліфікованого борця за реалізацію принципу 

верховенства права задля захисту основоположних прав і свобод людини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються 
програмні компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і 

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову 
систему України. 

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи 
та правозастосування в Україні. 

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з 

правовою системою України. 
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію. 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур 

судочинства в Україні. 
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 

 

3. Передумови вивчення дисципліни 

 
Вивчення дисципліни основується на попередньо здобутих здобувачами освіти знаннях з історії та 

теорії держави і права, конституційного права України та державного права зарубіжних країн, порівняльного 

правознавства, галузевих і спеціальних правових дисциплін. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових результатів навчання: 

ПРН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, 

принципами та професійними етичними стандартами. 

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи 

наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 



достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи. 

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 

ПРН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини. 

1.1. Ідея верховенства права. 

Поняття «ідея», «істина» та їх роль в суспільному житті людей.Давньосхідні міфи і релігії про 
верховенство божих законів для недосконалих людей. Вчення Конфуція про верховенство моралі, Лао-цзи – 

про всесвітній закон «дао», Будди – про природні закони та їх пізнання людьми. Давньогрецькі мудреці про 

верховенство закону, умови його панування та співвідношення зі справедливістю і формою держави 

(Сократ, Платон, Арістотель). Давньоримські юристи про право і закон та їх співвідношення в суспільному 
житті і державі. 

Вплив християнства на розвиток ідеї верховенства права у вченях Августина Блаженного, 

митрополита Іларіона, Володимира Мономаха, Фоми Аквінського та ін. і початок юридизації ідеї в 
ордонансі Карла Великого 802 року, Великій Хартії вольностей 1215 р., Саксонському дзеркалі 1221–1235 

рр., ордонансі Філіпа IV 1314 року та ін.  

Вплив ісламу на розвиток ідеї верховенства права методом «істіслаху» в школах (мазхабах) фікху і 

кодифікаціях мусульманського права. Роль Кордовського університету у відродженні античних ідей 
верховенства права в середньовічній Європі. 

1.2. Концептуально-теоретичні засади формування доктрини верховенства права. 

Внесок концепцій і теорій Нового часу у змістовне збагачення ідеї верховенства права: про природне 

право та невід’ємні права людини, про дух права, про народний суверенітет, про суспільний договір, про 
поділ влади в державі, про громадянське суспільство, про «вічний мир».Юридизація концепцій Нового часу 

в «HabeasCorpusAct» 1679 р. та  «Біллі про права» 1689 р. в Англії; Декларації незалежності в США 1776 р., 

Конституції США 1787 р. та Біллі про права 1791 р.;  Декларації прав людини і громадянина Франції 1789 р. 
та Конституціях Франції 1791 р., 1793 р., 1795 р.  

1.3. Виникнення національних доктрин верховенства права. 

Р. фон Моль – творець доктрини «Rechtsstaat». Розвиток німецької доктрини правової держави в 

працях Ф. Шталя, Р. Ієрінга. Традиції судового захисту прав людини як передумова виникнення англійської 
доктрини верховенства права. А. Дайсі – творець доктрини «RuleofLaw», його позиція щодо дискреційних 

повноважень чиновників. Проблеми тлумачення англійської доктрини верховенства права у порівнянні  з 

німецькою доктриною правової держави в контексті правових систем, в яких вони виникли. Взаємозв'язок 

доктрини верховенства права і проблеми праворозуміння.Зміст категорії «праворозуміння» і суть проблеми 
праворозуміння.Основні типи праворозуміння  та їх вплив на доктрину верховенства права. 

Доктрина правової держави в працях В. Гессена, Б. Кістяківського, М. Ковалевського, С. 

Котляревського на Україні в складі Російської імперії.  

1.4. Верховенство права і проблема праворозуміння. 

Поняття «праворозуміння» і сутність проблеми праворозуміння в зв’язку з доктриною верховенства 

права. Особливості суті і змісту німецької і англійської доктрин верховенства права в контексті концепцій 

праворозуміння. Проблема взаємоузгодження національного і міжнародного права в контексті доктрини 
верховенства права: вчення «історичної школи права» (Г. Гуго та ін.) та І. Канта, Г. Гегеля про право і 

мораль, звичаї, традиції. Доктрина верховенства права в контексті інтегративного праворозуміння і 

універсальної теорії права. Сутність проблеми універсальної теорії права у зв’язку з уніфікованою 

доктриною верховенства права. Концепція «зіткнення (конфлікту) цивілізацій» С. Гантінгтона як 
альтернатива до інтеграції праворозуміння та уніфікованої доктрини верховенства права. 

1.5. Глобалізація і формування міжнародної доктрини верховенства права. 

Поняття «глобалізація», «правова глобалізація». Суб’єкти (актори) глобалізації та їх вплив на 

розвиток праворозуміння і міжнародного права. Доктрина верховенства права в контексті концепцій 
космополітичної держави і союзу космополітичних правових держав, інтегративного, універсального 

праворозуміння. Концепція «зіткнення (конфлікту) цивілізацій» С. Гантінгтона як альтернатива до інтеграції 

праворозуміння та уніфікованої доктрини верховенства права. 

ООН, Рада Європи і формування міжнародної доктрини верховенства права на основі поелементного 

підходу до розуміння її змісту: діяльність Міжнародної комісії юристів, Комісії за демократію через право 

(Венеціанської комісії). Еволюція розуміння проблеми дискреції в міжнародній доктрині верховенства 

права. 



1.6. Верховенство права, демократія, права людини. 

Взаємозв’язок верховенства права з демократією і правами людини. Доктрина верховенства права в 

контексті вчення про форми держави та критерію кількісного і якісного їх виміру. Демократія як елемент 

верховенства права. Проблема розуміння понять «народ» і «нація» у зв’язку з демократією і верховенством 
права. Поняття «справжня демократія», «правдива демократія» у зв'язку з верховенством права. 

Доктрина верховенства права в контексті теорії прав людини. Дотримання прав людини як елемент 

доктрини верховенства права. Бюрократична складова сутності держави і проблема захисту прав людини 

верховенством права. Дискреція як елемент управління та загроза правам людини і верховенству права. 
Проблема співвідношення прав людини, народу, нації, держави в контексті доктрини верховенства права. 

Вчення про істину, справедливість, кількісні і якісні виміри людини, народу, нації, держави як критерії 

вирішення проблеми взаємозв'язку верховенства права з демократією і правами людини. 

Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація. 

2.1. Принцип верховенства права в документах міжнародних організацій, рішеннях Європейського 

суду з прав людини. 

Правовий спадок Нюрнберга: Статут від 08.08.1945. Принцип верховенства права в документах 

ООН.Принцип верховенства права в установчих документах Ради Європи   (Брюссельський договір від 
17.03.1948 і статут від 05.05.1949), резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи та Комітету Міністрів  

Ради Європи. Принцип верховенства права в Маастрихтському договорі про Європейський Союз від 

07.02.1992 зі змінами від 13.12.2007, внесеними Лісабонським договором. Доповідь «Верховенства права», 
схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеція, 25-26 березня 2011 року).  

Контрольний список питань для оцінки дотримання верховенства права. Прийнятий на 106-му 

пленарному засіданні Венеціанської комісії (Венеція 11–12 березня 2016 р.).Принцип верховенства права в 

рішеннях Європейського Суду з прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, ратифікованій Законом України № 475/97 від  17.07.1997 (в редакції від 02.10.2013). 

2.2. Проблема співвідношення міжнародного і національного права в реалізації принципу 

верховенства права. 

Методологія диференціації міжнародного і національного (глобального і глокального) в праві при 
застосуванні принципу верховенства права.«Об’єктивне» і «суб’єктивне» тлумачення права. Поняття 

«жорсткого» і «м’якого» міжнародного права.Проблема асиметрії між соціально-економічною і юридичною 

складовими глобалізації та явище «самолегітимації». Поняття «демократична легітимність закону».  

Загрози принципу верховенства права від тенденцій централізації і бюрократизації державної влади 

та еволюції демократії внаслідок масової міграції і формування мультикультуралістських суспільств з 

елементами паралельних правових систем і «зон поза законом». Політико-правовий, етнотериторіальний, 

етнічний і соціальний аспекти еволюції демократії під впливом глобалізації в контексті реалізації принципу 
верховенства права.Цивілізаційні суперечності правових систем світу щодо принципу верховенства права в 

контексті різного розуміння прав людини в їх співвідношенні з правами народу, нації, держави. 

2.3. Утвердження принципу верховенства права в Україні: доктринальний аспект. 

Вступ України до Ради Європи 1995 року і закріплення принципу верховенства права в Конституції 

України 1996 року.Проблема державно-правової доктрини,розуміння  і утвердження доктрини та принципу 

верховенства права   в реформуванні правової системи України. Методологія дослідження державно-

правової доктрини України. Європейські ідеї і концептуально-теоретичні засади верховенства  права  
в«Пактах і Конституціях вольностей Війська Запорозького» 1710 р., конституційних проектах  Г. 

Андрузького, М. Драгоманова, Народної Української Партії, М. Грушевського.  

Принцип верховенства права в Конституції України крізь призму доктрини верховенства права. 

Проблема контроверсійних формулювань принципу верховенства права в ст.1 і ст. 8, ст. 8 і ст. 129 
Конституції України в редакціях 1996 і 2016 років. Феномен невідповідності україномовного перекладу ч. III 

Преамбули Загальної Декларації прав людини ООН 1948 р.(zakon. rada. gov. ua; president. gov. ua) із 

доктриною верховенства права у її англомовній редакції в документах ООН і Ради Європи. Проблема 
реформи юридичної освіти в Україні у зв’язку зутвердженням доктрини верховенства права. 

2.4. Утвердження принципу верховенства права в Україні: правотворчий, управлінський і охоронний 

аспекти. 

Утвердження принципу верховенства права в правотворчій діяльності Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України та місцевих адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування.  

Проблема поділу влади в Україні та її вплив на утвердження верховенства права в правотворчості. 
Стан доступу народу до законодавства та контролю законодавчої влади (проблеми референдумів, 

відкликання народних депутатів, народного вето). Стан передбачуваності, стабільності і послідовності 

законів. Стандотримання верховенства  права  в законодавстві за методом правового регулювання 

суспільних відносин. Стан конституційності законодавства в Україні та поняття «правовий закон» в 
контексті тлумачення Конституційним Судом України змісту принципу верховенства права в рішенні 



Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального Кодексу України 

(справа про призначення судом більш м’якого покарання). 

Утвердження принципу верховенства права в управлінській діяльності органів виконавчої влади 
держави та місцевого самоврядування. Проблема централізації і бюрократизації влади та стан реалізації 

проектів децентралізації і дебюрократизації влади в Україні. Стан реалізації положення ст. 8 Конституції 

України про відповідність підзаконних нормативно-правових актів законам і Основному закону. Стан 

розв’язання в Україні проблеми дискреційних повноважень державних службовців і службовців органів 
місцевого самоврядування. Ефективність процедури запитів і звернень громадян України до органів 

виконавчої влади держави і місцевого самоврядування.  

Утвердження принципу верховенства права в діяльності правоохоронних органів України. 
Конституційно-правова та законодавча зміна понять «правоохоронні органи», «органи охорони 

правопорядку» і їх структури та функцій. Стан закріплення принципу верховенства права в нормативно-

правовому регулюванні діяльності цих органів та в їх практичній роботі відповідно до зауважень резолюцій 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про функціонування демократичних інститутів в Україні». 

2.5. Утвердження принципу верховенства права в Україні: судовий захист, міжнародний контроль.  

Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України. Принцип верховенства 

права у рішеннях судів загальної юрисдикції. Взаємоузгодження міжнародного і національного права у 

застосуванні принципу верховенства права судовою владою України. Стан застосування елементів принципу 
верховенства права судами України за оцінкою фахівці Проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «Справедливе правосуддя». Судова дискреція (суддівський розсуд) при застосуванні принципу 

верховенства права та його межі. 

Об’єктивні і суб’єктивні причини проблем у застосуванні принципу верховенства права судами 

України за рішеннями ЄСПЛ у справах проти України, резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Функціонування демократичних інституцій в Україні» та за списком контрольних питань для оцінки 

дотримання верховенства права, прийнятим на 106-му пленарному засіданні Венеціанської Комісії (Венеція, 
11–12 березня 2016 року).  

2.6. Верховенство права у зв’язку зі станом демократії і прав людини в Україні. 

Стан демократії в Україні та його вплив на стан дотримання верховенства права. Проблема 

«справжньої» демократії в Україні в контексті її розуміння Венеціанською Комісією в доповіді 
«Верховенство права» та міжнародних оцінок. Проблема «середнього класу» як соціальної основи 

демократії в Україні і фактору утвердження принципу верховенства права. Етнічні, цивілізаційні, 

геополітичні, транснаціональні економічні та інші фактори глобального впливу на стан демократії і 
верховенства права в Україні.Стан прав людини в Україні як критерій стану дотримання верховенства права.  

Проблеми і тенденції в утвердженні та захисті прав і свобод людини і громадянина в Україні за 

доповідями Уповноважених Верховної Ради України з прав людини, за доповідями Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини.  

Місце України в міжнародному рейтингу верховенства права: динаміка та історичні перспективи. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини. 

Тема 1.1. Ідея 

верховенства 

права 
10 2 2   6 10 2 

   

8 

Тема 1.2. 
Концептуально-

теоретичні 

засади 
формування 

доктрини 

верховенства 

права. 

10 2 2   6 10  

   

10 



Тема 1.3. 
Виникнення 

національних 

доктрин 
верховенства 

права. 

10  2   8 10  

2   

8 

Тема 1.4. 

Верховенство 
права і проблема 

праворозуміння. 

10 2 2   6 10 2 

   

8 

Тема 1.5. 

Глобалізація і 
формування 

міжнародної 

доктрини 
верховенства 

права. 

10  2   8 10 

    

10 

Тема 1.6. 

Верховенство 
права, 

демократія, 

права людини. 

10  4   6 10 

 2   

8 

Разом за 

модулем 1 60 6 14   40 60 
4 4   52 

Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація. 

Тема 2.1. 
Принцип 
верховенства 
права в 
документах 
міжнародних 
організацій, 
рішеннях 
Європейського 
суду з прав 
людини. 

10 2 6   2 10  2   8 

Тема 2.2. 
Проблема 
співвідношення 
міжнародного і 
національного 
права в 
реалізації 
принципу 
верховенства 
права. 

10  2   8 10  2   8 

Тема 2.3. 
Утвердження 
принципу 
верховенства 
права в Україні: 
доктринальний 
аспект. 

10  2   8 10 2    8 

Тема 2.4. 
Утвердження 
принципу 
верховенства 
права в Україні: 
правотворчий, 
управлінський і 
охоронний 

10  2   8 10     10 



аспекти. 

Тема 2.5. 
Утвердження 
принципу 
верховенства 
права в Україні: 
судовий захист, 
міжнародний 
контроль. 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 2.6. 
Верховенство 
права у зв’язку 
зі станом 
демократії і прав 
людини в 
Україні. 

10  2   8 10     10 

Разом за 

модулем 2 60 4 16   40 60 2 6   52 

 

7. Самостійна робота 

 
 

№ п/п 

 

Опис завдання 

Час для 

виконання 

(год.) 

 

Критерії оцінювання 

1. 

Підготовка відповідей на питання за 
теоретичним матеріаломтеми, 
підготовка наукової доповіді, робота 
над проблемно-пошуковим завданням 

6 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 
усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

2. 

Підготовка наукової доповіді, 

відповідей на питання за теоретичним 

матеріалом, складання порівняльної 

таблиці 

6 

високий понятійний рівень; глибина, 
широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 
положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

3. 

Робота з питаннями, винесеними на 

самостійний розгляд, аналіз 

теоретичного матеріалу за темою, 

складання порівняльної таблиці 

8 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 
висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 
головне, стилістично грамотна мова. 

4. 

Опрацювання теоретичного матеріалу 

теми, підготовка відповідей на 

питання для самоконтролю, 

підготовка презентації, написання есе  

6 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 
усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

5. 

Підготовка відповідей на питання за 

теоретичним матеріалом теми, робота 

з питаннями, винесеними на 

самостійний розгляд, написання есе 

8 

високий понятійний рівень; глибина, 
широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 
положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

6. 

Підготовка наукової доповіді, 

відповідей на питання теоретичним 

матеріалом теми, робота над 

6 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 
висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 



проблемно-пошуковим завданням положень теми, вміння виділяти 
головне, стилістично грамотна мова. 

7. 

Підготовка наукової доповіді, 
відповідей на питання за теоретичним 
матеріаломтеми, робота над 
проблемно-пошуковим завданням, 
складання порівняльної таблиці 

2 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 
усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

8. 

Підготовка наукової доповіді, 
відповідей на питання за матеріалами 
теми, підготовка презентацій, 
написання есе  

8 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 
положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

9. 

Підготовка відповідей на питання за 
теоретичним матеріалом теми, робота 
над проблемно-пошуковим 
завданням, складання порівняльної 
таблиці, написання есе 

8 

високий понятійний рівень; глибина, 
широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 
головне, стилістично грамотна мова. 

10. 

Підготовка наукової доповіді, 

відповідей на питання за теоретичним 

матеріалом теми, робота над 

проблемно-пошуковим завданням, 

складання порівняльної таблиці, 

написання есе 

8 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 
висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

11. 

Підготовка наукової доповіді, 

відповідей на питання за теоретичним 

матеріалом теми, складання 

порівняльної таблиці 

6 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 
висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 

положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

12. 

Написання есе,підготовка наукової 

доповіді, відповідей на питання за 

теоретичним матеріалом теми, робота 

з питаннями, винесеними на 

самостійний розгляд, робота над 

проблемно-пошуковим завданням 

8 

високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що 

висвітлюється; осмисленість і 

усвідомленість затверджених 
положень теми, вміння виділяти 

головне, стилістично грамотна мова. 

 Разом  Максимальна кількість балів - 12 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

Вид діяльності здобувача 

М
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м
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ь
н

а 

к
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Модуль 1 Модуль 2 
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М
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си
м

ал
ь
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к
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к
іс
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ів

 

Робота на семінарському занятті 2,6 7 19 8 19 

40 
Виконання завдань самостійної роботи 1 6 6 6 6 

Виконання модульної контрольної роботи 5 1 5 1 5 

Разом 30  30 

Максимальна кількість балів 100 



 

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття. Виконання тестових завдань 

відкритого і закритого типу. У кожному варіанті кількість тестів – 20. Кожне правильно виконане 

завдання – 0,25. 

Максимальна кількість балів: 5 балів.  

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Іспит 

Форма проведення: усна.  
Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 

дисципліни. 

 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 
Верховенство права як наука і навчальна дисципліна: об’єкт і предмет дослідження та 

вивчення.  

Верховенство права як наука і навчальна дисципліна: методологія і джерела дослідження та 

вивчення.  

Історичні витоки ідеї верховенства права (давньосхідні міфи та релігії, вчення Конфуція, 

Лао-цзи, Будди). 

Розвиток ідеї верховенства права на основі розмежування понять «право» і «закон» римські 

юристи, християнська і мусульманська доктрини. 

Ідеї Сократа про верховенство закону та його співвідношення зі справедливістю про 

поведінку громадянина в разі незгоди із законом як несправедливим. 

Ідеї Платона про верховенство закону та необхідні умови для його панування. 

Ідеї Арістотеля про верховенство закону та необхідні умови для його панування. 

Методологія дослідження верховенства закону і права залежно від форми держави. 

Взаємозв’язок ідеї верховенства права з ідеями істини та справедливості. 

Методологічне значення вчення Арістотеля про кількісні і якісні виміри держави у зв’язку з 

верховенством закону.  

Середньовічні ідеї обмеженої влади монарха, свободи людини і справедливої юридичної 

процедури. 

Роль теорії природного права у формуванні доктрини верховенства права. 

Роль концепції суверенітету народу у формуванні доктрини верховенства права. 

Роль концепції суспільного договору у формуванні доктрини верховенства права. 

Роль теорії поділу влади в державі у формуванні доктрини верховенства права. 

Декларація незалежності США 1776 р. і Декларація прав людини і громадянина Франції 1789 

р. як юридичні передумови виникнення доктрини верховенства права.  

Проблема співвідношення прав людини і прав народу, нації в контексті верховенства права.  

Роль теорії громадянського суспільства у формуванні доктрини верховенства права. 

Роль концепції «вічного миру» І. Канта у формуванні доктрини верховенства права. 

Німецька доктрина правової держави. 

Англійська доктрина верховенства права. 

Вплив християнства на розвиток ідей верховенства права в середньовічній Європі. 

Сутність поняття «праворозуміння» в зв’язку з доктриною верховенства права.  

Концепція «зіткнення (конфлікту) цивілізацій» С. Гантінгтона як альтернатива до інтеграції 

праворозуміння та уніфікованої доктрини верховенства права і доктрини верховенства права. 

Поняття «глобалізація», «правова глобалізація». Суб’єкти («актори») глобалізації та їх вплив 

на розвиток міжнародного права. 



Формування міжнародної доктрини верховенства права на основі поелементного підходу до 

її розуміння. 

Юридизація ідей верховенства права в конституційно-правових актах буржуазних революцій 

Голландії, Англії, США і Франції. 

Розвиток німецької доктрини «Rechtsstaat» в працях Ф. Шталя і Р. Ієрінга. 

Доктрина «Rechtsstaat» в контексті проблеми співвідношення міжнародного і національного 

права (за працями І. Канта, Г. Гуго, Г. Пухти,Ф. К. Савіньї). 

Спільні і відмінні риси в англійській доктрині «RuleofLaw» та німецькій доктрині 

«Rechtsstaat». 

Проблема дискреційних повноважень службових осіб в контексті доктрини верховенства 

права.  

Методологічні засади розв’язання проблеми взаємоузгодження міжнародного і 

національного права у застосуванні принципу верховенства права. 

Міжнародна практика розв’язання проблеми взаємоузгодження міжнародного і 

національного права у застосуванні принципу верховенства права (за документами ООН 

Ради Європи та Європейського Союзу). 

Історичні витоки ідеї і доктрини верховенства в Україні. 

Проблема утвердження доктрини верховенства права в незалежній Україні  з 1991 року. 

Основні типи і види праворозуміння та їх вплив на доктрину верховенства права.  

Глоболізація і розвиток праворозуміння (інтегративний підхід і проблема універсальної 

теорії права) в контексті доктрини верховенства права. 

Проблема взаємозв’язку верховенства права з демократією і правами людини як 

універсальними цінностями. 

Проблема «самолегітимації» норм та інститутів глобального права і влади в національних 

державно-правових системах.  

Проблема взаємоузгодження міжнародного і національного права в реалізації принципу 

верховенства права. 

Загрози принципу верховенства права, демократії і правам людини від тенденцій 

централізації та бюрократизації державної влади в умовах глобалізації. 

Принцип верховенства права в документах ООН. 

Розробка змісту принципу верховенства права Міжнародною організацією юристів. 

Принцип верховенства права в документах Ради Європи. 

Принцип верховенства права в документах Європейського Союзу. 

Доктрина і принцип верховенства права в документах Європейської Комісії «За демократією 

через право». 

Принцип верховенства права в рішеннях Європейського суду прав людини за справою 

«Совтрансавто-Холдинг проти України». 

Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Брумареску та інші проти України». 

Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Кайсин та інші проти Румунії».  

Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Горнсбі проти Греції».  

Вступ України до Ради Європи та утвердження принципу верховенства права в Конституції 

України.  

Доктринальні проблеми розуміння та утвердження принципу верховенства права в Україні.  

Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у правотворчій діяльності 

органів влади України. 

Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у діяльності органів виконавчої 

влади України. 

Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у діяльності судової влади 

України. 

Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у діяльності правоохоронних 

органів України. 

Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як критерій стану 

реалізації принципу верховенства права. 

Моніторинг Ради Європи та резолюція ПАРЄ щодо України як критерій реалізації принципу 

верховенства права в Україні. 



Список контрольних запитань Венеційської комісії  (11-12.03.2016) для оцінки стану 

дотримання верховенства права як критерій реалізації принципу верховенства права в 

Україні. 

Проблема визначення поняття «верховенство права». 

Проблема змісту та кількості вимог (елементів) принципу верховенства права. 

Інтерпретація принципу верховенства права Конституційним Судом України за рішенням від 

02.11.2004 у справі щодо відповідності Конституції України положень ст. 69 КК України. 

Інтерпретація принципу верховенства права Європейським судом з прав людини. 

Дотримання прав людини як елемент принципу верховенства права за доповіддю 

Венеційської Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011. 

Заборона дискримінації як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської 

Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011. 

Юридична визначеність як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської 

Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011. 

Заборона свавілля як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської 

Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011. 

Доступність правосуддя як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської 

Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011. 

Законність як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської Комісії 

«Верховенство права» від 26.03.2011. 

Вимоги принципу верховенства права до кримінального права і процесу. 

Тлумачення доктрини і принципу верховенства права в контексті типів і видів 

праворозуміння. 

Проблема дискреційних повноважень посадових осіб в реалізації принципу верховенства 

права в Україні. 

Стан демократії в Україні як проблема реалізації принципу верховенства права. 

Бюрократична складова сутності держави і проблема захисту прав людини верховенством 

права. 

Проблема розуміння понять «народ», «нація» у зв’язку з демократією і  верховенством права. 

Стан демократії в Україні як критерій стану дотримання верховенства права. 

Проблема розуміння понять «народ», «нація» у зв’язку з демократією і  верховенством права. 

Принцип верховенства права в Конституції України крізь призму доктрини верховенства 

права. 

 Шкала відповідності оцінок 

 
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

 

A 

 

90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 

 

B 

 

82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

 
D 

 
69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 
діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 



 

 

 

 

 

 

9. Методичне забезпечення 

Програма курсу «Верховенство права» 

Силабус курсу «Верховенство права» 
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35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 

 
F 

 
1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 
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