
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН,
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ

СИЛАБУС

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Шифр і назва спеціальності 081 Право
Назва освітньої програми Право
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Цикл дисципліни Цикл професійної підготовки
Шифр за навчальним планом

курс – перший 
семестри вивчення – ІІ
загальна кількість годин – 120
кредитів – 4
з них аудиторних – 40
позааудиторних – 80

Харків – 2020 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений  на  підставі  програми  навчальної  дисципліни  Верховенство  права,
затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
Протокол від «____»______________ 20___ року № __

Розробник силабусу: кнад. юрид. наук, доцент Л. А. Шевченко

Силабус затверджений на засіданні кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і
права Європейського Союзу
Протокол від «____»______________ 20___ року № __

В. о. завідувача кафедри ____________________ А. О. Поляков

Схвалено науково-методичною комісією _____________________ факультету
Протокол від «____»______________ 20___ року № __

Голова _____________________ ______________________
(підпис)  (прізвище та ініціали)



2. Інформація про викладача начальної дисципліни

ПІБ викладача Шевченко Лариса Анатоліївна
Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права 

Європейського Союзу
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання доцент
Наукові інтереси взаємодія норм права та моралі норм; професійна етика 

юриста; утвердження принципу верховенства права в 
Україні

Навчальний корпус № 1
Адреса м. Харків, вул. Алчевських, 29
№ кабінету
Контактна інформація: тел.: (096)4387811
e-mail: spunky210388@gmail.com

3. ПОЛІТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Політика щодо ставлення до навчання. Дотримання вимог та умов праці в освітньому
середовищі. Обізнаність у потребах суспільства в професії. Встановлення відповідності власних
інтересів, стилю міжособистісної взаємодії вимогам професійної діяльності. Вияв здатності до
подолання  труднощів  та  перешкод  у  навчанні.  Систематичність  у  роботі  з  навчальною,
навчально-методичною  та  науковою  літературою.  Неприпустимість  невиконання  навчальних
завдань викладача. Участь у позааудиторній навчально-пізнавальній та науково-дослідній роботі.

Політика  щодо  академічної  доброчесності. Самостійно  виконувати  навчальні  завдання.
Списування  під  час  виконання  контрольних  робіт  та  складання  підсумкового  контролю
заборонено.  Коректно  посилатися  на  джерела  інформації  у  разі  запозичення  ідей.  Плагіат  у
письмових роботах та виступах не допускається. Усвідомлювати значущість норм академічної
доброчесності.  За  порушення  академічної  доброчесності  передбачене  повторне  проходження
оцінювання.

Політика  щодо відвідування. Про поважність  причин відсутності  на  заняттях  необхідно
інформувати викладача.  За об’єктивних причин (наприклад,  хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з деканатом. Пропущене практичне
заняття відпрацьовується. Обов’язковою є присутність на модульному та підсумковому контролі.

Політика  щодо  оцінювання. Оцінювання  якості  знань  здійснюється  шляхом  поточного,
модульного,  підсумкового  контролю  за  100-бальною  шкалою  оцінювання.  До  модульного
контролю  допускаються  студенти,  які  виконали  навчальні  завдання,  передбачені  робочою
навчальною програмою. Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання,
користуватися лише офіційними текстами нормативних документів.  Накопичувальний бал має
бути не меншим 60. Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою, має право звернутися
з письмовою апеляцією до завідувача кафедри. 

Політика щодо дедлайнів  та перескладання. Подавати на  перевірку й захищати
самостійні  роботи  та  завдання  у  визначені  терміни. Роботи,  які  здаються  із  порушенням
встановлених термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 40 ). У випадку
отримання  менше  60  балів  за  результатами  підсумкового  контролю  здійснюється
перескладання:  надаються  виконані  завдання  самостійної  роботи;  виконується  комплексна
контрольна робота за 

всіма темами дисципліни.



4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Пререквізітами навчальної дисципліни «Верховенство права» є ОК6 освітньої програми
«Проблеми теорії права». 

Постреквізітами – ОК7 Проблеми захисту екологічних прав людини; ОК8 Концептуальні
засади реалізації прав на зайнятість; ОК9 Право соціального захисту; ОК10 Проблеми захисту
трудових прав; ОК16 Виробнича практика та ОК18 Науково-дослідна практика.   

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни. 
Верховенство права є центральним елементом сучасної правової ідеології , орієнтованої

на  цінності  прав  людини,  принципи  правової  визначеності,  обмеженості  та  підзвітності
інститутів публічної влади, ідеали конституціоналізму та демократії.  Просування верховенства
права  в  сучасному  світі  є  однією  з  головних  місій  правничої  освіти,  оскільки  вона  формує
уявлення  про  належні  принципи  функціонування  політичної  та  правової  системи,  дозволяє
студентам-правникам  осмислити  принципи  й  закономірності  розвитку  права.  Це  зумовлює
унікальний  статус  верховенства  права  як  стратегічного  елементу  професійної  підготовки
юристів, адже теоретична та практична проблематика верховенства права передбачає осмислення
та засвоєння широкого пласту знань в царині політичної  і  правової  філософії  теорії  права та
конституціоналізму. Відтак, ключовою рисою навчальної дисципліни «Верховенство права» є її
наскрізний характер і базованість на попередньо засвоєних знаннях із галузевих і теоретичних
правових  дисциплін.  Проблеми  верховенства  права  вимагають  наявності  комплексних  знань
національного  і  міжнародного  права,  а  також  навичок  роботи  з  академічними  текстами  й
правовими  актами  різних  юрисдикцій.  Тому  навчальна  дисципліна  «Верховенство  права»
вивчається на другому (магістерському) рівня вищої освіти.

Мета  вивчення  навчальної  дисципліни  –  сформувати  бачення  верховенства  права  в
широкому контексті функціонування сучасних правових і політичних систем, а не як ізольованого
теоретичного  феномену,  довести  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.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:  ознайомити студентів з історичними витоками
ідей верховенства права та їх еволюцією до концепцій Нового часу як ідейної основи виникнення
доктрини верховенства права; 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 праворозуміння; вивчити зміст принципу верховенства права за документами ООН,
Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського суду з прав людини; ознайомити
з новітніми загрозами принципу верховенства права під впливом глобалізації; навчити студентів
самостійно  аналізувати  стан  реалізації  принципу  верховенства  права  в  міжнародному  та
національному  праві;  формувати  активну  громадянську  позицію  кваліфікованого  борця  за
реалізацію принципу верховенства права задля захисту основоположних прав і свобод людини.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА
ДИСЦИПЛІНОЮ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Сформовані компетентності
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ІК. Здатність розв’язувати складні правові 
задачі та практичні проблеми у галузі 
правничої діяльності та у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність самостійно визначати 
оптимальні методи наукового дослідження. 
ЗК2. Здатність самостійно визначати джерела 
та здійснювати їх пошук з акцентом на 
використання мережі Інтернет. 
ЗК3. Здатність самостійно визначати наукові 
та практичні проблеми. 
ЗК7. Здатність застосовувати набуті знання та
навички в професійній діяльності у 
стандартних та нестандартних ситуаціях. 
ЗК9. Здатність опрацьовувати великі обсяги 
інформації. 
ЗК11. Здатність самостійно здобувати нові 
знання і уміння та інтегрувати їх з уже 
наявними. 
ЗК18. Знати методологію педагогічної науки, 
основні педагогічних категорія і поняття, 
закономірності функціонування вищої 
юридичної освіти і її складників.
СК4. Здатність самостійно застосовувати 
знання завдань, принципів, концепцій і 
доктрин міжнародного, європейського і 
національного права, а також змісту правових
інститутів для захисту прав людини. 
СК5. Розуміння проблем гармонізації 
законодавства України із законодавством ЄС 
та шляхів їх подолання. 
СК7. Знання методології наукових правничих
досліджень та здатність самостійно 
застосовувати загальні і спеціальні юридичні 
методи наукового пізнання і навчання праву. 
СК8. Оволодіння методологією правничої 
освіти для участі в правоосвітній і 
правовиховній діяльності. 
СК9. Уміння орієнтуватися в проблемах 
юридичної науки та здатність їх аналізувати, 
надаючи обґрунтовані пропозиції щодо їх 
вирішення в стандартних і нестандартних 
ситуаціях. 
СК10. Здатність проводити юридичну 
експертизу нормативно-правових актів, 
договорів та інших документів.

ПРН2. Здатність до критичного
осмислення проблем у галузі та 
на межі галузей знань. 
ПРН3. Здатність вирішувати 
завдання інноваційного 
характеру, формувати нові 
правові підходи. 
ПРН6. Вміти орієнтуватися у 
сучасних національних та 
світових правових реаліях, 
тенденціях, порівнювати різні 
типи правових та політичних 
систем в аспекті забезпечення 
прав людини. 
ПРН14. Вміти доносити свої 
судження та знання з правових 
питань до фахової та не фахової
аудиторії. 
ПРН16. Уміння викладати 
юридичні дисципліни на 
високому теоретичному й 
методичному рівні, 
впроваджувати інноваційні 
технології, методи і засоби 
навчання. 
ПРН18. Здатність самостійно 
організовувати робочий і 
навчальний процес; 
продовжувати навчання з 
високим ступенем автономії.
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6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ



№ з/
п

Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини

1. Ідея верховенства права 2 - 2 6 10

2.
Концептуально-теоретичні засади формування 
доктрини верховенства права

2 - 2 6 10

3.
Виникнення національних доктрин верховенства 
права

- - 2 8 10

4. Верховенство права і проблема праворозуміння 2 - 2 6 10

5.
Глобалізація і формування міжнародної доктрини 
верховенства права

- - 2 8 10

6. Верховенство права, демократія, права людини - - 4 6 10

Разом за модулем 1. 6 - 14 40 60

Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація

7.
Принцип верховенства права в документах 
міжнародних організацій, рішеннях Європейського
суду з прав людини

2 - 6 2 10

8.
Проблема співвідношення міжнародного і 
національного права в реалізації принципу 
верховенства права

- - 2 8 10

9.
Утвердження принципу верховенства права в 
Україні: доктринальний аспект

- - 2 8 10

10.
Утвердження принципу верховенства права в 
Україні: правотворчий, управлінський і охоронний
аспекти

2 - 2 8 12

11.
Утвердження принципу верховенства права в 
Україні: судовий захист, міжнародний контроль

- - 2 6 8

12.
Верховенство права у зв’язку зі станом демократії 
і прав людини в Україні

- - 2 8 10

Разом за модулем 2. 4 - 16 40 60

Усього 10 - 30 80 120



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова,

проблемна та ін.)

Завдання для
студентів до лекції

Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини

1. Ідея верховенства права 2 Лекція обговорення Р. Л. 2, 6, 10, 13

2.
Концептуально-теоретичні засади 
формування доктрини верховенства 
права

2 Лекція-дискусія Р. Л. 2, 6, 13, 18 

3.
Верховенство права і проблема 
праворозуміння

2 Лекція-бесіда Р. Л. 2, 6, 7, 10

Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація

4.

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

2 Лекція-дискусія Р. Л. 6, 9, 11, 12, 15

5.

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

2 Лекція-конференція Р. Л. 6, 16, 17

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ 
з/п

Назва теми заняття
К-сть
годин

Форма
проведення

Завдання для студентів до заняття

1 2 3 4 5
Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини

1.
Ідея верховенства 
права

2
комбінований

семінар

 порівняльна таблиця альтернативних 
методологій дослідження ідеї верховенства 
законів стародавнього світу;
 порівняння ідей Сократа і Цицерона про 
справедливість законів;
 класифікація права і законів римських 
юристів;
 порівняльна таблиця ідей верховенства 
права і закону у «Великій хартії вольностей», 
Саксонському дзерцалу, джерелах 
мусульманського права

2.

Концептуально-
теоретичні засади 
формування 
доктрини 
верховенства права

2
семінар-

обговорення

 порівняльний аналіз теорії природного права
авторів (Дж. Локк, Дж. Гоббс, І. Кант) та 
критиків (Ж. де Местр, Л. де Бональд, Е. Берк);
 аналіз аргументів «за» і «проти» авторів 
концепції суспільного договору та їх критиків;
 аргументуйте власну точку зору щодо 
основної ознаки громадянського суспільства в 
контексті: природного права; суспільного 
договору; поділу влади в державі; суверенітету 
народу; прав людини.
 аргументуйте власну точку зору щодо 
взаємозв’язку теорії громадянського 
суспільства і концепції «вічного миру» з ідеєю 
верховенства права.

1 2 3 4 5



3.

Виникнення національних доктрин верховенства права

Доктрина 
верховенства права

2
комбінований

семінар

 новизна німецької доктрини «Rechtstaat» 
порівняно з її концептуально-теоретичними 
засадами;
 новизна англійської доктрини «Rule of law
порівняно з ідеєю верховенства права до її 
виникнення;
 есе «Моя точка зору щодо дискусії 
С. Головатого і А. Фоміна з проблеми 
розуміння доктрини А. Дайсі у співвідношенні 
понять «право» і « закон»; 
 «дискреція», «дискреційні повноваження» в 
доктрині А. Дайсі;
 відмінності в німецькій та англійській 
доктринах верховенства права. 

4.
Верховенство права і 
проблема 
праворозуміння

2
семінар-

обговорення

 зміст категорії «праворозуміння» стосовно 
доктрини верховенства права;
 зв’язок поняття «соціологізація 
юриспруденції» з доктриною верховенства 
права; 
 порівняльна таблиця розуміння права 
вченими історичної школи права Г. Гуго від 
його розуміння І. Кантом і Г. Гегелем;
 «інтегративне праворозуміння» у зв’язку з 
перспективою уніфікації доктрини 
верховенства права.

5.

Глобалізація і 
формування 
міжнародної 
доктрини 
верховенства права

2
семінар-
дебати

 порівняльна  таблиця  визначення  поняття
«глобалізація», власний висновок;
 есе «Глобалізація у сфері права»;
 класифікація суб’єктів («акторів») 
глобалізації у сфері права;
 класифікація елементів змісту міжнародної 
доктрини верховенства права;
 зв’язок концепції «зіткнення цивілізації» з 
цивілізаційною типологією держав і права.

6.

Верховенство права, демократія, права людини

Верховенство права і 
демократія

2
комбінований

семінар

 зміст кількісного та якісного вимірів форми 
держави у зв’язку з демократією та 
верховенством права;
 есе «Чи достатньо демократії  або 
республіки для верховенства права?»;
 власна точка зору на тлумачення понять 
«народ», «нація» у зв’язку з демократією і 
верховенством права;
 порівняти поняття «справжня демократія», 
«правдива демократія».

Верховенство права і 
права людини

2
семінар-

обговорення

 порівняти елементи теорії прав людини 
змісту німецької доктрини «Rechtsstaat» та 
англійської  доктрини «Rule of Law»;
 взаємозв’язок доктрини верховенства права 
і теорія прав людини;
 есе «Чи можлива держава без бюрократії?»;
 актуальність характеристики І. Кантом 
бюрократії як загрози правам людини і 
верховенству права;
 сутність проблеми співвідношення прав 
людини і прав народу.

1 2 3 4 5
Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація



7.

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

Принцип 
верховенства права в
документах 
міжнародних 
організацій

2 комбінований
семінар

 наповнення змісту принципу верховенства 
права Міжнародної комісії юристів;
 наповнення змісту принципу верховенства 
права в резолюціях Парламентської Асамблеї 
Ради Європи;
 наповнення змісту принципу верховенства 
права в документах Європейського Союзу та в 
документах Венеційської комісії;
 порівняльний аналіз змісту верховенства 
права, розробленого в ООН, Раді Європи, 
Європейському Союзі. 

Принцип 
верховенства права у
практиці 
Європейського суду 
з прав людини

2 семінар-
обговорення

 елементи принципу верховенства права 
застосовані Європейським судом з прав 
людини у вирішенні спору «Совтрансавто-
Холдинг» проти України;
 предмет спору Брумареску проти Румунії;
 елементи принципу верховенства права 
застосовані Європейським судом з прав 
людини при вирішенні спору Горнсбі проти 
Греції;
 предмет спору «Кайсин та інші» проти 
України;
 порівняльний аналіз рішень Європейського 
суду за чотирма справами та інтерв'ю Голови 
Європейського Суду з прав людини Жана-
Поля Кости головному редактору журналу 
«Право України» Олександру Святоцькому 
про застосовування принципу верховенства 
права.

Глобальні загрози 
принципу 
верховенства права

2 семінар-
дискусія

 есе «Чи не є перегляд несумісності 
дискреційних повноважень чиновників із 
верховенства права відображенням тенденції 
бюрократизації влади?»;
 доповідь «вплив глобалізації на соціальну 
основу демократії»;
 доповідь «Етнічний аспект метаморфоз 
демократії під впливом глобалізації та його 
вплив на дотримання верховенства права»;
 есе «Шляхи подолання деформуючого 
впливу глобалізації на демократії Ви бачите в 
контексті дотримання верховенства права».

8.

Проблема співвідношення міжнародного і національного права в реалізації принципу 
верховенства права

Проблема 
взаємоузгодження 
міжнародного і 
національного права 
у застосуванні 
принципу 
верховенства судами

2 семінар-
дебати

 доповідь «Асиметрія норм глобальної 
економіки з нормами національного права»;
 виступ «об’єктивне» і « суб’єктивне» 
тлумачення права;
 поняття «м’яке право», «жорстке право», 
приклади стосовно проблеми з практики ЄС;
 кримінально-правовий  аспект проблеми за 
доповіддю Ф. Лапорти «Глобалізація і 
верховенства права».

1 2 3 4 5

9.
Утвердження принципу верховенства права в Україні: доктринальний аспект
Ідея, доктрина і 2 семінар-  доповідь «Що нового до класичної наукової 



принцип 
верховенства права в
Україні

обговорення

методології додають герменевтика і 
соціопсихолінгвістика у дослідженні 
державно-правової доктрини України»;
 виступ «Методологічні засади з’ясування 
понять «вітчизняне»-«зарубіжне», 
«національне»-«універсальне»;
 порівняти європейські ідеї і концептуально-
теоретичні засади верховенства  права в 
конституційних проектах Г. Андрузького, 
М. Драгоманова, Народної Української Партії, 
М. Грушеського;
 порівняльна таблиця доктрини правової 
держави в працях В. Гессена, 
Б. Кістяківського, М. Ковалевського, 
С. Котляревського.

10

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

Реформування 
правової системи 
України на основі 
принципу 
верховенства права

2 семінар-
бесіда

 аналіз попередження зловживання 
(перевищення) повноважень законодавчою 
владою;
 есе «Стан дотримання верховенства права в 
законодавстві за методом правового 
регулювання суспільних відносин»;
 аналіз дефініції «правовий закон»;
 визначити ефективність процедури запитів і
звернень до органів виконавчої влади держави 
і місцевого самоврядування;
 виступ «Проблема реалізації принципу 
верховенства права Міністерством внутрішніх 
справ України».

11

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

Утвердження 
принципу 
верховенства права в
судовій владі 
України

2 комбінований
семінар

 доповідь «Проблема взаємоузгодження 
міжнародного і національного права у 
застосуванні принципу верховенства права 
Конституційним судом України»;
 приклади офіційних тлумачень КСУ 
положень КУ у зв’язку із застосуванням 
принципу верховенства права судовою владою 
і прокоментуйте їх;
 скласти перелік проблем судової влади в 
Україні, які стоять на  заваді застосування 
принципу верховенства права (за публікаціями 
українських юристів) та аргументуйте власну 
точку зору щодо них.

12

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

Стан демократії і 
прав людини в 
Україні

2 семінар-
обговорення

 есе «Чи є демократія в Україні 
«справжньою» в контексті її розуміння в 
доповіді «Верховенства права», прийнятій 
Венеціанською Комісією 2011 року?»;
 доповідь «Проблема децентралізації влади в
Україні. Її вирішення»;
 доповідь «Вплив на дотримання принципу 
верховенства права в Україні глобальних 
впливів на етнічний зміст демократії».

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ 



Поточний. Здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння
та  запам’ятовування  студентом  навчального  матеріалу,  що  охоплюється  темою  лекційного  та
практичного  занять,  умінь  самостійно  опрацьовувати  нормативно-правові  акти  та  навчально-
методичну літературу, здатність осмислити зміст теми, що вивчається, умінь публічно чи письмово
представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи.

Модульний. Проводиться на останньому занятті модуля протягом двох академічних годин. До
модульного контролю допускаються студенти,  які  виконали у повному обсязі  всі види навчальних
робіт,  передбачені  робочою  програмою  навчальної  дисципліни.  Проводиться  методом  тестування.
Результати модульного контролю доводяться викладачем до відома студентів протягом тижня після
його проведення. Оцінка за модуль визначається через процентне відношення суми набраних балів за
усі контрольні зрізи, що проводились протягом модуля до суми максимально можливих. При цьому
оцінка  може  бути  збільшеною  в  залежності  від  активності  студента  на  заняттях,  своєчасності  та
ретельності опрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах, наукових конференціях.

Підсумковий (семестровий). Проводиться в усній формі за екзаменаційними білетами. Кожний
білет включає три питання, відповіді на які передбачають вияв знань змісту навчальної дисципліни.

Розподіл рейтингових балів за видами контролю

поточний модульний

модуль 1
Верховенство права: від ідеї до

доктрини

модуль 2
Принцип верховенства права та його

реалізація
М 1 М 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
5 5

4 4 4 4 4 5 8 3 3 3 4 4

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Тривалість проведення – 40 хвилин

Максимальна кількість балів – 5. Виконання тестових завдань відкритого і закритого типу. У 
кожному варіанті кількість тестів – 20. Кожне правильно виконане завдання – 0,25. 

бали критерії оцінювання

0,25

студент виявляє узагальнені систематичні знання та логічно їх викладає. Критично 
оцінює суперечливу інформацію на основі порівняльного аналізу основної і 
додаткової літератури. Вміє розрізняти упереджену інформацію від об’єктивної, 
аргументує власні судження та висновки. Можливі несуттєві помилки.

0,20

студент відповідає чітко, логічно із самостійним аналізом та узагальненням 
інформації з основної та додаткової літератури. Здатний до систематизації та 
критичної оцінки інформації, аргументації власних думок і висновків, складання та 
пояснення простих таблиць і схем. Можливі помилки.

0,15
студент відповідає загалом правильно, але фрагментарно, з суттєвими помилками, без
пояснень причинно-наслідкових зв’язків між фактами і явищами. Відповідь описова.

0,10
студент відповідає фрагментарно, кількома реченнями, з незначним відтворенням 
окремих частин завдання. Нечітке уявлення про об’єкт відповіді.

0 відповідь відсутня.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Форма семестрового контролю – екзамен, який оцінюється за такими критеріями:
бали критерії оцінювання

35–40 отримують  студенти,  які  повно  та  ґрунтовно  розкрили  теоретичне  питання,



використавши при цьому не лише обов’язкову, а й додаткову літературу; повністю
розкрили сутність поняття, дали його чітке визначення або проаналізували і зробили
висновок з конкретного теоретичного положення.

30–35

отримують студенти,  які  в цілому розкрили теоретичне питання,  однак не повно і
допустивши  деякі  неточності.  При  цьому  не  використав  на  достатньому  рівні
обов’язкову  літературу;  повністю  розкрили  сутність  поняття,  дали  його  чітке
визначення  або  проаналізували  і  зробили  висновок  з  конкретного  теоретичного
положення.

25–30

отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, але розкрили його не
повністю,  допустивши  деякі  незначні  помилки;  правильно,  але  лише  частково
визначили  те  чи  інше  поняття  або  частково  проаналізували  і  зробили  висновок  з
теоретичного положення.

15–25

отримують  студенти,  які  правильно  визначили  сутність  питання,  розкривши  його
лише  частково  і  допустивши  при  цьому  окремі  помилки,  котрі  не  впливають  на
загальне розуміння питання; правильно, але не повністю дали визначення поняття або
поверхово проаналізували і зробили висновок з теоретичного положення; правильно,
але  лише  частково  визначили  те  чи  інше  поняття  або  частково  проаналізували  і
зробили висновок з теоретичного положення.

5–15

отримують  студенти,  які  правильно  визначили  сутність  питання,  недостатньо  або
поверхово розкривши більшість  його окремих положень і  допустивши при цьому
окремі помилки, які частково вплинули на загальне розуміння проблеми; частково і
поверхово визначили те чи інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного
положення, допустивши неточності та помилки. 

0–5 

отримують студенти,  які  частково  та  поверхово розкрили лише окремі  положення
питання  і  допустили при  цьому певні  суттєві  помилки,  котрі  значно  вплинули на
загальне  розуміння  питання;  поверхово  визначили  те  чи  інше  поняття  або
сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши помилки.

Рейтинг-план дисципліни

Модуль 1 
Верховенство права: від ідеї до

доктрини

Модуль 2 
Принцип верховенства права та

його реалізація
Екзамен Сума

30 30 40 100

Графік виконання завдань
Графік  виконання  завдань  визначається  відповідно  до  розкладу  проведення  лекційних  і

семінарських занять з навчальної дисципліни «Верховенство права».

Шкала оцінювання
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

У  процесі  контролю  рівня  сформованості  компетентностей  студентів  використовуються  такі
форми  контролю:  індивідуальний,  груповий,  фронтальний,  комбінований;  самоконтроль;
взаємоконтроль.

Контроль здійснюється за допомогою таких методів: усне та письмове опитування, тестування,
написання, перевірка у формі складання таблиць, схем, написання есе, рефератів. 



7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

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)

FX 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 дисципліни

8. Самостійна робота.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Форма перевірки
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1 2 3 4 5
Модуль 1. Верховенство права: від ідеї до доктрини

1. Ідея верховенства права
підготовка доповіді
контрольні питання
написання есе

виступ з доповіддю
відповіді на 
контрольні питання
презентація есе

щ
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то
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0 

до
 1
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00

2.
Концептуально-теоретичні 
засади формування доктрини 
верховенства права

підготовка доповіді
контрольні питання 
порівняльна таблиця
робота з 
рекомендованими 
джерелами

виступ з доповіддю
участь у дискусії
аналіз порівняльної 
таблиці

3. Виникнення національних 
доктрин верховенства права

підготовка доповіді
контрольні питання

виступ з доповіддю
відповіді на 



порівняльна таблиця
написання есе

контрольні питання
презентація есе

1 2 3 4 5

4.
Верховенство права і проблема 
праворозуміння

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
написання есе
контрольні питання

тестування
виступ з доповіддю
участь у дискусії
аналіз таблиць
презентація есе

щ
ов

ів
то
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а 

з 
10

.0
0 

до
 1

3.
00

5.
Глобалізація і формування 
міжнародної доктрини 
верховенства права

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
складання схем
контрольні питання

виступ з доповіддю
участь у дискусії
аналіз таблиць

6.
Верховенство права, демократія, 
права людини

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
контрольні питання
написання есе
робота з 
рекомендованими 
джерелами

перевірка конспектів
виступ з доповіддю
відповіді на 
контрольні питання
тестування

Модуль 2. Принцип верховенства права та його реалізація

7.

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

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
написання есе
контрольні питання
робота з 
рекомендованими 
джерелами

виступ з доповіддю
відповіді на 
контрольні питання
презентація есе
участь у дискусії

щ
ов

ів
то

рк
а 

з 
10

.0
0 

до
 1

3.
00

8.

Проблема співвідношення 
міжнародного і національного 
права в реалізації принципу 
верховенства права

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
написання есе
контрольні питання

виступ з доповіддю
участь у дискусії
відповіді на 
контрольні питання
презентація есе

9.
Утвердження принципу 
верховенства права в Україні: 
доктринальний аспект

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
написання есе
контрольні питання

виступ з доповіддю
відповіді на 
контрольні питання
презентація есе

10.

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

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
складання схем
контрольні питання
робота з 
рекомендованими 
джерелами

тестування
виступ з доповіддю
участь у дискусії
аналіз таблиць
презентація есе

11.

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

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
складання схем
контрольні питання

перевірка конспектів
виступ з доповіддю
відповіді на 
контрольні питання
участь в обговоренні

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

підготовка доповіді
порівняльна таблиця
складання схем
контрольні питання
робота з 

виступ з доповіддю
участь у дискусії
відповіді на 
контрольні питання
тестування



рекомендованими 
джерелами

Перелік питань до модульного контролю 
1. Який  взаємозв’язок  існує  між  вченнями  про  істину,  справедливість  і  верховенство

законів?
2. Який  взаємозв’язок  існує  між  вченнями  про  ідеальну  державу,  загальне  благо  і

верховенство законів?
3. Як співвідносяться між собою розуміння об’єктивного і суб’єктивного права та права і

закону?
4. Що таке  закон і  що таке право та який взаємозв’язок між ними обґрунтували римські

юристи?
5. Як пов’язане вчення про верховенство права з ідеєю права народу на повстання проти

державної влади?
6. Які права людини середньовічні автори обґрунтували як вищі від свавілля  феодальної

держави?
7. Що таке «справедлива юридична процедура» в розумінні її середньовічних авторів та яке

її значення у розвитку ідеї верховенства права?
8. Розкрийте  причинно-наслідковий  зв'язок  між  теорією  природного  права  та  ідеєю

верховенства права ( або верховенство закону).
9. Розкрийте  причинно-наслідковий  зв'язок  між  концепціями  суверенітету  народу  і  прав

людини та розвитком ідеї верховенства права.
10. У чому полягає суть проблеми співвідношення прав народу і  прав людини в контексті

верховенства права?
11. Розкрийте причинно-наслідковий зв'язок між концепціями суспільного договору і поділу

влади в державі.
12. В чому полягає  вклад теорії  громадянського  суспільства  і  концепції  «вічного  миру» в

розвиток ідеї верховенства права?
13. Розкрийте логіку основних положень німецької доктрини «Rechtstaat» (правової держави).
14. Розкрийте логіку основних положень англійської доктрини «Rule of law» (верховенство

права).
15. Що спільного у німецької і англійської доктрини верховенства права?
16. Скільки  і  яких  відмінностей  можна  виділити  у  німецькій  і  англійській  доктринах

верховенства права?
17. Скільки  і  яких  відмінностей  можна  виділити  у  німецькій  і  англійській  доктринах

верховенства права?
18. Що таке  «інтегративне  праворозуміння»  в  зв’язку з  перспективою уніфікації  доктрини

верховенства права.
19. У чому суть  проблеми універсальної  теорії  права  в  зв’язку з  доктриною верховенства

права?
20. Яка Ваша обґрунтована точка зору на доктрину верховенства права в контексті концепції

«зіткнення цивілізацій?
21. Чи існує правова глобалізація (глобалізація в праві)? Аргументуйте свій варіант відповіді?
22. Що таке «поелементний» підхід до розуміння верховенства права? Чим обумовлено його

виникнення?
23. Охарактеризуйте діяльність Міжнародної комісії  юристів у формуванні по елементного

розуміння змісту доктрини верховенства права в світі.
24. Охарактеризуйте  діяльність  Ради  Європи,  Комісії  за  демократію  через  право

(Венеційської комісії) у формуванні поелементного розуміння змісту доктрини верховенства
права в світі.

25. Класифікуйте елементи змісту міжнародної доктрини верховенства права.



26. Розкрийте зміст кількісного та якісного вимірів форми держави, відкритих Аристотелем,
яке їх значення для панування закону (у розумінні  Аристотеля)  чи верховенства права (в
сучасному розумінні).

27. Що означають категорії «якість демократії», «якість людини» у зв’язку з верховенством
права (Аристотеля, І. Канта, М. Бердяєва, Л. Зідентопа)?

28. Прокоментуйте  поняття  «справжня  (правдива)  демократія»  в  доповіді  Венеціанської
комісії «Верховенство права» (2011).

29. Чи існує взаємозв’язок (і  який) між правами та обов’язками людини і  громадянина по
відношенню до демократії і верховенства права? 

30. Обґрунтуйте власну точку зору щодо співвідношення демократії і прав людини.
31. Верховенство (суверенітет) прав народу чи прав людини має складати основний чи весь

(повний) зміст категорії «верховенство права? Чи можлива інша (третя чи ін.) конструкція,
обґрунтуйте. 

32. В яких документах ООН закріплено принцип верховенства права? 
33. В яких документах Радим Європи закріплено принцип верховенства права?
34. Яке  наповнення  змісту  принципу  верховенства  права  зроблено  в  документах

Європейського Союзу та в документах Венеційської комісії?
35. Які  висновки  можна  зробити  з  порівняльного  аналізу  змісту  верховенства  права,

розробленого в ООН, Раді Європейського Союзі.
36. Які елементи принципу верховенства права було застосовано Європейським судом з прав

людини при вирішенні спору «Совтрансавто- Холдинг» проти України?
37. Які елементи принципу верховенства права було застосовано Європейським судом з прав

людини при вирішенні спору Брумареску проти Румунії? 
38. Які елементи принципу верховенства права було застосовано Європейським судом з прав

людини при вирішенні спору Горнсбі проти Греції?
39. Які елементи принципу верховенства права було застосовано Європейським судом з прав

людини при вирішенні спору Кайсин та інші» проти України?
40. Розкрийте  суть  проблеми  взаємоузгодження  міжнародного  і  національного   права  у

застосуванні принципу верховенства права.
41. Які правові шляхи розв’язання проблеми взаємоузгодження міжнародного і національного

права у застосуванні принципу верховенства права визначаються в документах ООН, ЄС та в
Україні?

42. Що таке «об’єктивне» і « суб'єктивне» тлумачення права та яке їх значення у розв’язанні
проблеми?

43. Що таке « демократична легітимність закону» у розв’язанні проблеми?
44. Яке розуміння принципу «справедливості» права і закону є методологічною основою до

консенсусу в розв’язанні проблеми?

Перелік питань до екзамену
1. Верховенство права як наука і  навчальна дисципліна:  об’єкт і  предмет дослідження та

вивчення. 
2. Верховенство права як наука і навчальна дисципліна: методологія і джерела дослідження

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

Лао-цзи, Будди).
4. Розвиток  ідеї  верховенства  права  на  основі  розмежування  понять  «право»  і  «закон»

римські юристи, християнська і мусульманська доктрини.
5. Ідеї  Сократа  про  верховенство  закону  та  його  співвідношення  зі  справедливістю  про

поведінку громадянина в разі незгоди із законом як несправедливим.
6. Ідеї Платона про верховенство закону та необхідні умови для його панування.
7. Ідеї Арістотеля про верховенство закону та необхідні умови для його панування.
8. Методологія дослідження верховенства закону і права залежно від форми держави.
9. Взаємозв’язок ідеї верховенства права з ідеями істини та справедливості.



10. Методологічне значення вчення Арістотеля про кількісні і якісні виміри держави у зв’язку
з верховенством закону. 

11. Середньовічні ідеї обмеженої влади монарха, свободи людини і справедливої юридичної
процедури.

12. Роль теорії природного права у формуванні доктрини верховенства права.
13. Роль концепції суверенітету народу у формуванні доктрини верховенства права.
14. Роль концепції суспільного договору у формуванні доктрини верховенства права.
15. Роль теорії поділу влади в державі у формуванні доктрини верховенства права.
16. Декларація незалежності США 1776 р. і Декларація прав людини і громадянина Франції

1789 р. як юридичні передумови виникнення доктрини верховенства права. 
17. Проблема  співвідношення  прав  людини  і  прав  народу,  нації  в  контексті  верховенства

права. 
18. Роль теорії громадянського суспільства у формуванні доктрини верховенства права.
19. Роль концепції «вічного миру» І. Канта у формуванні доктрини верховенства права.
20. Німецька доктрина правової держави.
21. Англійська доктрина верховенства права.
22. Вплив християнства на розвиток ідей верховенства права в середньовічній Європі.
23. Сутність поняття «праворозуміння» в зв’язку з доктриною верховенства права. 
24. Концепція  «зіткнення  (конфлікту)  цивілізацій»  С. Гантінгтона  як  альтернатива  до

інтеграції  праворозуміння  та  уніфікованої  доктрини  верховенства  права  і  доктрини
верховенства права.

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

26. Формування міжнародної доктрини верховенства права на основі поелементного підходу
до її розуміння.

27. Юридизація  ідей  верховенства  права  в  конституційно-правових  актах  буржуазних
революцій Голландії, Англії, США і Франції.

28. Розвиток німецької доктрини «Rechtsstaat» в працях Ф. Шталя і Р. Ієрінга.
29. Доктрина  «Rechtsstaat»  в  контексті  проблеми  співвідношення  міжнародного  і

національного права (за працями І. Канта, Г. Гуго, Г. Пухти,Ф. К. Савіньї).
30. Спільні  і  відмінні  риси  в  англійській  доктрині  «Rule  of  Law»  та  німецькій  доктрині

«Rechtsstaat».
31. Проблема дискреційних повноважень службових осіб в контексті доктрини верховенства

права. 
32. Методологічні  засади  розв’язання  проблеми  взаємоузгодження  міжнародного  і

національного права у застосуванні принципу верховенства права.
33. Міжнародна  практика  розв’язання  проблеми  взаємоузгодження  міжнародного  і

національного  права  у  застосуванні  принципу  верховенства  права  (за  документами  ООН
Ради Європи та Європейського Союзу).

34. Історичні витоки ідеї і доктрини верховенства в Україні.
35. Проблема утвердження доктрини верховенства права в незалежній Україні  з 1991 року.
36. Основні типи і види праворозуміння та їх вплив на доктрину верховенства права. 
37. Глоболізація і розвиток праворозуміння (інтегративний підхід і проблема універсальної

теорії права) в контексті доктрини верховенства права.
38. Проблема  взаємозв’язку  верховенства  права  з  демократією  і  правами  людини  як

універсальними цінностями.
39. Проблема «самолегітимації» норм та інститутів глобального права і влади в національних

державно-правових системах. 
40. Проблема взаємоузгодження міжнародного і національного права в реалізації  принципу

верховенства права.
41. Загрози  принципу  верховенства  права,  демократії  і  правам  людини  від  тенденцій

централізації та бюрократизації державної влади в умовах глобалізації.



42. Принцип верховенства права в документах ООН.
43. Розробка змісту принципу верховенства права Міжнародною організацією юристів.
44. Принцип верховенства права в документах Ради Європи.
45. Принцип верховенства права в документах Європейського Союзу.
46. Доктрина  і  принцип  верховенства  права  в  документах  Європейської  Комісії  «За

демократією через право».
47. Принцип верховенства права в рішеннях Європейського суду прав людини за справою

«Совтрансавто-Холдинг проти України».
48. Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Брумареску та інші проти України».
49. Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Кайсин та інші проти Румунії».
50. Принцип верховенства права в рішенні ЄСПЛ «Горнсбі проти Греції». 
51. Вступ  України  до  Ради  Європи  та  утвердження  принципу  верховенства  права  в

Конституції України. 
52. Доктринальні  проблеми  розуміння  та  утвердження  принципу  верховенства  права  в

Україні. 
53. Особливості  та стан реалізації  принципу верховенства права у правотворчій діяльності

органів влади України.
54. Особливості  та  стан  реалізації  принципу  верховенства  права  у  діяльності  органів

виконавчої влади України.
55. Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у діяльності судової влади

України.
56. Особливості та стан реалізації принципу верховенства права у діяльності правоохоронних

органів України.
57. Доповіді  Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав  людини  як  критерій  стану

реалізації принципу верховенства права.
58. Моніторинг  Ради  Європи  та  резолюція  ПАРЄ  щодо  України  як  критерій  реалізації

принципу верховенства права в Україні.
59. Список  контрольних  запитань  Венеційської  комісії   (11-12.03.2016)  для  оцінки  стану

дотримання  верховенства  права  як  критерій  реалізації  принципу  верховенства  права  в
Україні.

60. Проблема визначення поняття «верховенство права».
61. Проблема змісту та кількості вимог (елементів) принципу верховенства права.
62. Інтерпретація принципу верховенства права Конституційним Судом України за рішенням

від 02.11.2004 у справі щодо відповідності Конституції України положень ст. 69 КК України.
63. Інтерпретація принципу верховенства права Європейським судом з прав людини.
64. Дотримання  прав  людини  як  елемент  принципу  верховенства  права  за  доповіддю

Венеційської Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011.
65. Заборона  дискримінації  як  елемент  принципу  верховенства  права  за  доповіддю

Венеційської Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011.
66. Юридична  визначеність  як  елемент  принципу  верховенства  права  за  доповіддю

Венеційської Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011.
67. Заборона свавілля як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської

Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011.
68. Доступність  правосуддя  як  елемент  принципу  верховенства  права  за  доповіддю

Венеційської Комісії «Верховенство права» від 26.03.2011.
69. Законність як елемент принципу верховенства права за доповіддю Венеційської Комісії

«Верховенство права» від 26.03.2011.
70. Вимоги принципу верховенства права до кримінального права і процесу.
71. Тлумачення  доктрини  і  принципу  верховенства  права  в  контексті  типів  і  видів

праворозуміння.
72. Проблема дискреційних повноважень посадових осіб в реалізації принципу верховенства

права в Україні.



73. Стан демократії в Україні як проблема реалізації принципу верховенства права.
74. Бюрократична складова сутності держави і проблема захисту прав людини верховенством

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

права.
76. Стан демократії в Україні як критерій стану дотримання верховенства права.
77. Проблема розуміння понять «народ», «нація» у зв’язку з демократією і  верховенством

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

права.
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