
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ І ПРАВО ЄС 
          Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань стосовно 
соціально-економічної та політичної інтеграції, яка відбуваються  на теренах 
європейського континенту; застосування знань організаційно-правової 
основи функціонування та  специфіки дії права ЄС, співвідношення права ЄС 
та внутрішньодержавного права держав-членів ЄС та третіх країн; засвоєння 
системи права ЄС; створення умов для вивчення і аналізу двосторонніх 
договорів між ЄС та Україною в контексті реалізації євроінтеграційного 
курсу нашої держави; засвоєння студентам 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 «Європейська інтеграція і право 
Європейського Союзу» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Історія міжнародних відносин», «Теорія держави і 
права», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні 
організації», «Міжнародні економічні відносини», «Теорія міжнародних 
відносин», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин»,  «Міжнародне 
публічне право», «Зовнішня політика країн Західної Європи», 
«Дипломатична та консульська служба», «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньої політики», вона інтегрується з вивченням 
дисципліни «Аналіз зовнішньої політики».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з 
права ЄС; здатність аналізувати з міжнародно-правової позиції, міжнародні 
інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них 
України; здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн на 
Європейському континенті, особливостей та закономірностей глобальних 
процесів та місця в них окремих держав для розв’язання складних 
спеціалізованих задач і проблем; здатність аналізувати міжнародні процеси в 
межах ЄС у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, 
правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
розуміння етапів адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 
розуміння сучасного стану та перспективи співробітництва між Україною і 
ЄС. 
      Програмні результати навчання: 
• знати: сутність та основні тенденції розвитку європейської інтеграції, 

особливості формування та використання права Європейського союзу; 
загальні соціально-економічні та політичні інтеграційні процеси, які 
відбуваються  на теренах європейського континенту; природу 
міжнародного співробітництва, характер взаємодії між державами-
членами ЄС і третіми країнами; природу та характер взаємодій країн ЄС 
на глобальному, регіональному та локальному рівнях; основні поняття та 
терміни права ЄС. 



• уміти: орієнтуватися в системі правових актів політичної діяльності 
Європейського союзу, інтерпретувати їх щодо конкретних політичних 
рішень цієї організації; аналізувати рішення Суду ЄС; застосовувати 
норми і стандарти права ЄС у практичній діяльності; застосовувати для 
розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій законодавство ЄС, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні 
європейські стандарти і технічні умови тощо; відстоювати національні 
інтереси України у міжнародній діяльності з ЄС. 

• володіти: навичками збору та систематизації міжнародно-правової 
інформації, визначення причинно-наслідкових зв’язків у аналізі 
найважливіших політичних подій та законодавства ЄС, використання 
результатів міжнародно-правового аналізу в практичній діяльності. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття і правова природа  Європейської інтеграції та права 

Європейського Союзу. Історія становлення та розвитку європейської 
інтеграції. 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. Спільні напрями політики і діяльності 
Європейського Союзу. Спільна торговельна політика 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 години – 
самостійна та індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Усманов Юрій Ільдарович, канд.юр.наук, доцент 

кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. 
 

 


