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«Верховенство права» належить до «наймолодших» нормативних дисциплін 
освітньо-професійних програм фахової підготовки магістрів зі спеціальностей 081 

«Право» та 293 «Міжнародне право» на юридичному факультеті ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича. У більшості правничих шкіл України вона ще не викладається. Однак 
враховуючи виняткову засадничу роль доктрини та принципу верховенства права як 
однієї із трьох – поряд з людськими правами та плюралістичною демократією – 

фундаментальних цінностей Європейського Союзу, а також роль верховенства права як 
критерію обґрунтування і прийняття будь-якого правового рішення, кафедра 
публічного права юридичного факультету університету впродовж останніх п’яти років 
викладає студентам цю навчальну дисципліну.  

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: антропосоціокультурної природи 

верховенства права як основоположної загальнолюдської цінності; місця верховенства 
права у системі антропосоціокультурних цінностей; світоглядних джерел доктрини та 
принципу верховенства права: основоположних типів доктринальних підходів до 
розуміння верховенства права; буттєвої укоріненості верховенства права; примату 

блага (потреб) людини відносно її прав; пріоритету прав людини відносно її обов’язків; 
необхідності врахування кожним індивідом життєвих потреб іншого; особливої місії 
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) у здійсненні 
верховенства права; ролі та значення, механізмів реалізації принципу верховенства 
права у правовій системі України; 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: розпізнавати у невичерпній право-

вій реальності наявність чи відсутність верховенства права; виявляти тенденції, міру та 
форми впливу верховенства права на цю реальність; розрізняти онтологічну та позитив-

ну укоріненість верховенства права; аналізувати зі світоглядних позицій парадигми 
верховенства права будь-яку правову ситуацію; розрізняти пізнавальний інструме-

нтарій доктрини верховенства права серед іншого пізнавального інструментарію; 
застосовувати цей інструментарій для аналізу юридичної практики, здійснення від-

повідних узагальнень, обґрунтування оцінок, висновків та пропозицій; 
в) прищепити магістрам практичні навички: розпізнавання у будь-якій 

юридичній конструкції наявності чи відсутності ознак та властивостей верховенства 
права; застосування до вирішення практичних задач категорійно-понятійного апарату 
доктрини верховенства права; використання понятійного інструментарію доктрини 
верховенства права до аналізу правової дійсності; знаходження належних та достатніх 
аргументів для обґрунтування необхідності утвердження верховенства права у 
практичній діяльності; визначати за окремими проявами та їх зовнішніми ознаками 
правову природу будь-якого суспільного явища; застосовувати Еталонні тести 
Венеційської комісії як мірило верховенства права. 

Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь і 
практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського типу. 
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