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Назва дисципліни Політична юриспруденція в Україні 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Січових Стрільців 14 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра конституційного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Викладачі 

дисципліни 

Рабінович Сергій Петрович, доктор юридичних наук, професор кафедри 

конституційного права 

Контактна 

інформація 

викладачів 

serhiy.rabinovych@lnu.edu.ua; тел. (032) 239-41-61 

http://law.lnu.edu.ua/employee/rabinovych-serhij-petrovych, кафедра 

конституційного права, ауд. 507. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype, ZOOM, 

Viber тощо. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача: serhiy.rabinovych@lnu.edu.ua 

Сторінка 

дисципліни 

 

Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна «Політична юриспруденція в Україні» розрахована на 

слухачів магістратури неюридичних спеціальностей, зокрема тих, які 

навчаються за спеціальністю «Політологія». В курсі розглядаються 

нормативні засади і новітня практика вирішення політичних питань судовою 

владою в Україні. Слухачі оволодіють алгоритмами правової оцінки сучасної 

публічної політики. Вони дізнаються, зокрема: 

- як здійснити люстрацію у відповідності з принципом верховенства права? 

- за яких умов заборона політичної партії відповідає вимогам верховенства 

права? 

- чи має право Президент України припинити повноваження судді 

Конституційного Суду України та багато іншого. 
Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Політична юриспруденція в Україні» є 

завершальною вибірковою дисципліною спеціальності 081 Право для 

освітньої-професійної програми «Магістр», яка викладається в 2 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Політична 

юриспруденція в Україні» є вироблення навичок аналітичного політико-

правового мислення, що необхідно для гармонійного інтелектуального 

розвитку особистості, підвищення загальної культури студента. Цілі 

дисципліни: 

 ознайомлення з засадами політичної юриспруденції; 

 засвоєння основного змісту принципу верховенства права; 

здобуття навичок з оцінки сучасної публічної політики у світлі 

конституційних та європейських стандартів верховенства права. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основана література: 

1. Політична юриспруденція в Україні: навчальні матеріали / упоряд. С. 

Рабінович. Львів, 2021. 
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2. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання 

політичних криз): посібник / За ред. М. Савчина, В. Федоренка, К., 2008. 

188 с. 

3. Станіслав Шевчук. Основи конституційної юриспруденції. К, 2001. 302 с. 
 

Додаткова література: 

1. Вступ до правової політології / Семків В.О. та ін. Львів, 2021. 383 с.  

2. Сергій Рабінович. Українські конституційні революції і принцип 

верховенства права. Studia Bydgosko-Lwowskie T. IV (2018): 43–51. 

3. Сергій Рабінович. Як застосувати статтю 8 Конституції України? 

Базові алгоритми, схеми, національні і міжнародні стандарти. 

Практикум. Львів, 2021.  

4. Різник С. В. Конституційність нормативних актів : сутність, 

методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : монографія. 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 542 с. 

5. Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: 

практика України / заг. ред. М. Козюбри. К.: 2020, 143 с. 

6. Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеційською Комісією 25–

26 березня 2011 року. European Commission for Democracy Through law 

(Venice Commission) Report on the rule of law (Venice, 25-26 March 2011). 

URL : 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2011)003rev-ukr  

7. Rule of Law. A Guide for Politicians (2012). URL : 

https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Rule-of-Law-

%E2%80%93-A-guide-for-politicians-English.pdf  

8. Bachmann, Klaus, Thomas Sparrow-Botero, Peter Lambertz (2013). When 

Justice Meets Politics. Frankfurt a/M., Peter Lang Edition. 

9. Matthew S. Brogdon (2017). Political Jurisprudence and the Role of the 

Supreme Court: Framing the Judicial Power in the Federal Convention of 

1787. American Political Thought. Volume 6, Number 2 Spring. URL : 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/691171?journalCode=apt  

10. Martin Loughlin (2016). Political jurisprudence. Jus Politicum: Revue de 

Droit Politique, 16. URL : 

http://eprints.lse.ac.uk/67311/1/Loughlin_political%20jurisprudence_2016.pdf  

 
Інтернет джерела: 

1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua  

2. Конституційний Суд України. URL: http://www.ccu.gov.ua/ 

3. Верховний Суд. URL: http://www.supreme.court.gov.ua  

4. Європейський суд з прав людини (HUDOC database). URL : 

http://hudoc.echr.coe.int   

5. Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія). 

URL : https://www.venice.coe.int/webforms/events/ 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та 58 годин самостійної роботи. 
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Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: 

 загальні принципи функціонування та закономірності розвитку 

інститутів судочинства і конституційного контролю; 

 основний зміст законності, правової визначеності, пропорційності та 

рівності як елементів принципу верховенства права; 

 

вміти:  

 застосовувати концепцію верховенства права до аналізу владно-

політичних відносин відповідно до сучасного контексту; 

 використовувати  концепт верховенства права для інтерпретації та 

змістовного аналізу політичних аспектів судочинства; 

- аналізувати політико-правові аспекти взаємодії міжнародних і 

національних стандартів верховенства права. 

Ключові слова Політична юриспруденція, політичний розсуд, верховенство права, 

законність, доцільність, правова визначеність. 

Формат курсу Змішаний: очний (offline) / дистанційний (online) 

 Проведення інтерактивних лекцій, дискусій, практичних робіт та 

консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Конституційна юстиція і політична юриспруденція в Україні 

Тема 2. Незалежність правосуддя: міф чи реальність?  

Тема 3. Конституційна законність і політична доцільність в діяльності 

публічної влади 

Тема 4. Верховенство права і межі політичного розсуду 

Тема 5. Конституційні революції: верховенство права переможців? 

Тема 6. Декомунізація: між політикою і правом 

Тема 7. Люстрація, або чи можливо очистити владу правовими методами? 

Тема 8. Антикорупційна реформа і практика Конституційного Суду України 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, 

письмова форма здачі модуля (індивідуальне завдання: аналіз кейсу)  

Пререквізити Для вивчення курсу знань зі спеціальних юридичних дисциплін не 

вимагається. Для найбільш ефективного засвоєння матеріалу бажана 

наявність у студентів базових знань з Конституційних основ публічного 

управління та/або Основ правознавства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, дискусії, групові проекти, інтерактивні методики 

викладання. 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер та мультимедійний проектор в аудиторії. 

Вивчення курсу передбачає використання загальновживаних комп’ютерних 

програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Відвідування занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися строків, визначених для виконання письмових робіт, 



 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

враховуються присутність на практичних заняттях та активність студента під 

час занять. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до заліку Окремих питань до заліку не передбачено з огляду на специфіку оцінювання 

результатів навчання за дисципліною. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 


