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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити  / 120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.),самостійна 

робота ( 80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.),самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Студенти несуть відповідальність за 

розуміння політики УДПУ ім. Павла Тичини щодо академічної 

доброчесності (Кодекс академічної доброчесності) та її дотримання. 

Незнання правил навчання, недостатнє їх розуміння, брак часу на 

виконання завдань курсу, виконання "не тих завдань" або особиста 

перевантаженість студента не є прийнятними виправданнями. 

Порушення правил академічної доброчесності не допускається. 

Відвідування занять. Обов’язковим є відвідування 70% занять 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Цей курс поєднує 

лекційні та семінарські заняття зі значним дискусійним 

компонентом. Студенти курсу погоджуються ставитися до участі в 

дискусіях так само відповідально, як і до домашніх завдань. 

Активні дискусії значною мірою сприяють розумінню проблем 

застосування міжнародного права в реальному контексті. Для 

успішного обговорення тематики курсу необхідним є виконання 

додаткових завдань на самостійне опрацювання матеріалів курсу 

(читання). Очікується, що всі завдання для читання будуть 

виконуватися студентами до відвідування відповідних занять; у 

свою чергу, викладач зобов’язується допомогти прояснити 

складнощі, які виникають у процесі вивчення дисципліни і 

забезпечити максимально стимулюючу обстановку для обміну 

ідеями та аналізу практичних ситуацій (case study). Внесок 

студентів у проведення занять так само важливий  для кінцевої 

успішності, як і будь-який інший аспект цього курсу. 

Предмет вивчення 

дисципліни. 

Європейський Союз як інтеграційна організація, статус його 

керівних органів (інституцій), а також  основні поняття та категорії 
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права ЄС. 

Мета вивчення дисципліни. Цей курс є вступом до інституційного права ЄС для студентів 

правознавства. Увага курсу приділяється  формуванню системи 

знань з теорії і практики права ЄС, особливостей та основних 

понять і категорій права ЄС, засад діяльності європейських 

інституцій. По завершенні курсу студенти повинні добре розуміти 

специфіку і структуру  права ЄС. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Вільно володіти основними категоріями права ЄС, правильно 

застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій. 

Враховувати норми права ЄС при забезпеченні дотримання 

законодавства суб’єктами права. 

Знаходити інформацію, що надає правові основи рішенням, що 

приймаються уповноваженими державою особами. 

Враховувати норми права ЄС при розробці нормативно-правових 

актів національного законодавства згідно з профілем своєї 

професійної діяльності. 

Обирати найбільш ефективні способи вирішення спорів. 

Визначати процедуру розгляду справ Європейським судом з прав 

людини.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 

також практики Європейського суду з прав людини. 

Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 

права. 

Зміст дисципліни Історія європейської інтеграції. 

Політико-правова природа Європейського Союзу. 

Загальна характеристика інституційної системи. Європейського 

Союзу. 

Права людини в Європейському Союзі. Громадянство 

Європейського Союзу. 

Загальна характеристика права ЄС. Принципи і джерела прав 

Європейського Союзу. 

Законодавчий процес в Європейському Союзі. 

Судовий захист права Європейського Союзу. 

Історія розвитку відносин між Україною та Європейським 

Союзом, їх нормативно-правове регулювання. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Рецепція права ЄС. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права, Міжнародне право, Міжнародні відносини 
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