
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
 

Мета курсу – набуття знань про витоки, діалектику розвитку і 
національні особливості інтерпретацій верховенства права в різних правових 
культурах, проблеми, перспективи і шляхи впровадження верховенства права в 
національну правову систему України. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Верховенство права» має безпосередній 
зв'язок із такими дисциплінами як: «Актуальні проблеми теорії держави і 
права», «Філософія права».  
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати причини виникнення й чинники 
розвитку верховенства права в європейській правовій традиції; здатність 
порівнювати   англійську  доктрину верховенства права з доктринами країн 
континентальної Європи; здатність інтерпретувати й застосовувати міжнародні 
документи, в яких закріплений принцип верховенства права; здатність 
осмислювати національні особливості інтерпретації верховенства права; 
здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 
складних задач і проблем, в тому числі у ситуаціях правової невизначеності; 
здатність самостійно готувати проєкти актів правозастосування, враховуючи 
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Програмні результати навчання: 
знати:  контекст виникнення й чинників розвитку верховенства права в 

європейській правовій традиції; англійську доктрину верховенства права (“Rule 
of Law”) А. Дайсі, німецьку доктрину “Rechtsstaat” та доктрину країн 
континентальної Європи, споріднених з верховенством права; міжнародні 
документи, у яких закріплений принцип верховенства права, стан їхньої 
імплементації в правову систему України; національні особливості 
інтерпретацій верховенства права. 

вміти:  застосовувати верховенство права в якості методології пізнання й 
оцінки змісту чинного законодавства, а також практики його застосування; 
обґрунтовувати значимість верховенства права, наділяти його ефективним і 
здійсненним смислом, який відповідає національним особливостям вітчизняної 
правової традиції, політико-економічному і культурному контексту сучасності; 
використовувати сучасний дослідницький інструментарій для застосування 
верховенства права в якості способу формування бажаного змісту вітчизняного 
правопорядку; ефективно спілкуватися, у т.ч. і в форматі наукової дискусії, з 
приводу оцінки сучасного стану й перспектив розвитку національного права з 
огляду на вимоги верховенства права. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом нормативних і 
доктринальних джерел щодо верховенства права. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Верховенство права в аспекті його філософії, методології, історії і 

порівняльного правознавства. Теоретико-методологічні засади дослідження  
принципу верховенства права. Сутнісні характеристики принципу верховенства 
права, його місце в системі правових принципів. Становлення ідеї верховенства 
права в контексті західноєвропейської правової традиції.  



Доктрина верховенства права та споріднені доктрини. Ідея верховенства 
права в українській правовій традиції. Верховенство права: від доктрини – до 
принципу.  

Верховенство права як основоположний принцип  правової системи 
України. Верховенство права як принцип українського конституціоналізму. 
Принцип верховенства права в системі української Конституції крізь призму 
класичної доктрини. Верховенство права як засада здійснення 
правозастосування в сучасній Україні.  Верховенство права як засада розвитку 
публічного права сучасної України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


