
Назва дисципліни Право Європейського Союзу 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

таких дисциплін, як: «Міжнародне публічне право», «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Міжнародні організації». 

«Зовнішня політика України» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

надання студентам відповідного рівня знань у галузі права 

Європейського Союзу та Європейських співтовариств, достатнього 

для усвідомлення значення регіональної інтеграції держав Європи 

та необхідності її подальшого розвитку; здійснення професійної 

діяльності в установах, діяльність яких пов’язана з професійним 

розвитком українського законодавства; проведення глибокого 

історичного, правового, економічного аналізу європейських і 

світових інтеграційних процесів, учасником яких є Україна; 

кваліфікованого юридичного оцінювання економічної та 

політичної ситуації в Україні; прогнозування можливих шляхів її 

покращення.  

Основні завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із загальними засадами права 

Європейського Союзу;  розкрити принципи, на яких ґрунтується 

процес європейської інтеграції та її правове забезпечення;  

виробити у студентів навички проведення глибокого історичного, 

правового, економічного аналізу європейських і світових 

інтеграційних процесів, учасником яких є Україна  ознайомити 

студентів з правом Спільного ринку ЄС, його основними 

свободами;  дослідити специфіку функціонування Шенгенського 

простору і пов’язаних з ним візової та міграційної політики ЄС;  

вивчити основні положення митного, аграрного, трудового права 

ЄС;  аналізувати джерельну бази Європейського Союзу щодо 

забезпечення проведення зовнішньої та внутрішньої політики ЄС, 

а також правопорядку та міжнародної безпеки. 

 

Зміст дисципліни:. Європа на шляху інтеграції. Передумови 

виникнення Європейських Співтовариств. Створення 



Європейських Співтовариств і становлення права Європейського 

Союзу. Право Європейського Союзу: поняття, особливості, 

джерела та принципи. Право Співтовариства та національне право. 

Співвідношення права Європейського Союзу з національним 

правом державчленів. Розподіл повноважень між Співтовариством 

і державами-членами. Пряма дія права ЄС. Пряме застосування 

права ЄС. Верховенство права ЄС. Принцип пропорційності та 

субсидіарності у праві Європейського Союзу. Право ЄС - погляд 

крізь національну призму. Основи правового статусу людини і 

громадянина в ЄС. Загальна характеристика основних галузей та 

сфер регулювання права ЄС. Шенгенське право. Поняття, джерела 

та сфера дії Шенгенського права. Візова політика Європейського 

Союзу. Правове регулювання відносин України з Європейським 

Союзом. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції. 

Гармонізація законодавства України з правом Європейського 

Союзу. Право зовнішніх зносин Європейського Союзу 

 

Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 

завдання; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних 

задач. Підсумковий контроль – у формі заліку 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 


