
Анотація на вибіркову дисципліну 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Право 

Європейського Союзу» складена відповідно до освітньої програми 

«Міжнародне право» підготовки за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 

082 Міжнародне право. 

Мета курсу – вивчення сутності та особливостей, системи, принципів і 

джерел, суб’єктного складу та інституційної структури права Європейського 

Союзу, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення 

процесів формування і розвитку правових відносин у конкретних сферах 

регулювання права ЄС. 

Міжпредметні зв’язки – для опанування курсу «Право Європейського 

Союзу» необхідно володіти знаннями з міжнародного публічного права. 

Програмні результати навчання: 

знати: поняття, сутність правових теорій європейської інтеграції, а 

також специфічні риси європейської інтеграції; еволюцію, сучасний стан, 

основні риси та закономірності розвитку права Європейського Союзу та 

європейських інтеграційних процесів; сутність та структуру права ЄС 

(принципи, норми, інститути та галузі); основні поняття і терміни права ЄС; 

роль права ЄС у регулюванні внутрішньодержавних відносин; взаємозв’язок 

і взаємозалежність права ЄС і внутрішньодержавного права держав-членів 

ЄС; порядок формування та компетенцію інституційних органів ЄС у 

створенні правової основи функціонування ЄС, юридичну силу прийнятих 

актів; напрямки та особливості співпраці України з ЄС. 

вміти: визначати об’єкти регулювання галузей права ЄС; аналізувати 

відносини, що регулюються нормами права ЄС; тлумачити установчі 

договори ЄС; керуючись діючими угодами між ЄС та Україною, аналізувати 

чинне законодавство України на предмет відповідності зобов’язанням 

України; орієнтуватися в механізмах адаптації національного законодавства 

до права Європейського Союзу; аналізувати інтеграційні процеси; давати 

морально-правову оцінку діям ЄС на міжнародній арені; застосовувати 

набуті знання у власній професійній діяльності; формувати й аргументовано 

відстоювати власну позицію стосовно проблем права ЄС. 

володіти: термінологією права Європейського Союзу; навичками 

роботи з установчими актами Європейського Союзу; навичками аналізу 

юридичних фактів і правових норм, що є об’єктом професійної діяльності; 

навичками аналізу та вирішення правових проблем із застосуванням 

первинного та вторинного права Європейського Союзу; матеріалами 

практики спеціалізованих інституцій. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


