
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
  
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань стосовно 

організаційно-правової основи функціонування, специфіки дії права 
інститутів ЄС, співвідношення права ЄС та внутрішньодержавного права 
держав-членів ЄС та третіх країн; системи права інститутів ЄС; створення 
умов для вивчення і аналізу двосторонніх договорів між ЄС та Україною в 
контексті реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави; розуміння 
механізму адаптації національного законодавства  до правової спадщини ЄС, 
організаційно-правовим та інституційним механізмам здійснення даного 
процесу, а також перспективам подальших взаємовідносин між ЄС та 
Україною в рамках Угоди про асоціацію. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Право європейської інтеграції» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин», 
«Зовнішньополітичні стратегії  і доктрини». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 
системи Європейського Союзу на правову систему України; оволодіння 
принципами та юридичними засобами права ЄС з метою усвідомлення його 
впливу на національне законодавство України у процесі євроінтеграції;
 здатність до розуміння структури і компетенції інституцій Євросоюзу та 
основних складових права ЄС з метою розширення професійного світогляду 
та праворозуміння у світлі інтеграційних процесів України в ЄС; 
 здатність здійснювати аналіз та тлумачення нормативно-правових актів 
Євросоюзу та простежувати їх роль у формуванні сучасного українського 
законодавства; здатність приймати професійні рішення у відповідності до 
діючого законодавства з урахуванням проєвропейської спрямованості 
державної політики. 

Програмні результати навчання:  
• знати: понятійний та категоріальний апарат у сфері європейської 

інтеграції; зміст основних етапів становлення інституційної системи ЄС; 
характерні риси і особливості організаційної моделі ЄС; структуру та 
напрями еволюції інституційної системи ЄС згідно з установчими 
договорами ЄС; правовий статус, організаційну структуру й функції 
інститутів і органів ЄС; особливості системи прийняття рішень в ЄС; 
особливості формування бюджету ЄС; напрями інституціональної 
реформи ЄС; 



• уміти: працювати з текстами установчих договорів ЄС та аналізувати їх; 
складати аналітичні довідки, пропозиції щодо європейської інтеграції; 
аналізувати та порівнювати різні інституційні та правові системи 
сучасності; працювати з web-ресурсами сайту ЄС; 

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
інституційного права ЄС і вмінням застосовувати отримані знання на 
практиці. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:   
Поняття і правова природа права Європейського Союзу. Виникнення 

і етапи розвитку Європейських співтовариств і Європейського Союзу. 
Поняття і структура права ЄС. Загальні принципи побудови і функціонування 
інституційної системи ЄС. Правова природа Європейського Союзу і його 
правової системи. Основні свободи внутрішнього ринку Європейського 
Союзу. Спільна торговельна політика Європейського Союзу 

Спільні напрями політики і діяльності Європейського Союзу. 
Спільна зовнішня політика і політика безпеки. Право зовнішніх зносин ЄС. 
Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу. Простір свободи, 
безпеки і юстиції. Захист прав людини у Європейському Союзі. Правові 
механізми співпраці України з Європейським Союзом. Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит.  
Викладач – Усманов Юрій Ільдарович, канд.юрид.наук,  доцент 
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. 

  


