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Силабус навчальної дисципліни 

«ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО» 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Національні інтереси України безпосередньо пов’язані з 

поступовою інтеграцією нашої держави в Євросоюз. Одним із 

найважливіших інструментів для реалізації цієї задачі є Європейське 

право. Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом 

є першим кроком на шляху інтеграції нашої країни в Євросоюз. З 

набранням чинності Угоди про асоціацію закріплені в даному 

документі норми права Європейського союзу стали частиною 

українського законодавства і створили унікальні умови для 

регулювання процесів зближення України з європейським 

інтеграційним об’єднанням. 

На сучасному етапі перед Україною стоїть особливе завдання 

вміло використати потенціал Європейського права для досягнення у 

стислі строки своєї стратегічної мети – входження до Євросоюзу, 

тому знання Європейського права, особливостей правового 

регулювання відносин між європейським інтеграційним 

об’єднанням та Україною, питань гармонізації законодавства нашої 

країни з правом Євросоюзу вкрай необхідні юристам. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення навчальної дисципліни «Європейське право» 

направлено на формування у студентів цілісного уявлення, 

системних і комплексних знань про поняття, сутність, значення 

європейського права як особливої комплексної правової системи, 

про основні принципи, систему, джерела, суб’єкти, галузі і інститути 

європейського права, що забезпечує європейську інтеграцію; про 

Європейський Союз як особливе інтеграційне утворення і 

специфічний суб’єкт міжнародних відносин; формування цілісних 

поглядів на особливості і проблеми європейських інтеграційних 

процесів. 
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Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Європейське право» є підготовка 

фахівця, що володіє знаннями з європейського права і професійними 

компетенціями, необхідними у правозастосовчій діяльності; 

ознайомлення з особливостями, основними поняттями, категоріями, 

інституціями і галузями європейського права, а також отримання 

навичок роботи з міжнародними договорами та іншими 

міжнародними актами, їх тлумачення стосовно до конкретних 

ситуацій міжнародного життя. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту 

основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей 

права. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, добре володіти правничою термінологією. 

Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних 

інформаційних технологій і баз даних. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності. 

Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 
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професії та її ролі у суспільстві. 

Знання історії права та державних інститутів. 

Знання стандартів правничої професії. 

Знання міжнародних стандартів прав людини. 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини. 

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також 

змісту основних міжнародно-правових інститутів. 

Знання основ права Європейського Союзу. 

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності. 

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

 

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА ПРАВО ЗОВНІШНІХ 

ЗНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Тема 1. Виникнення і розвиток Європейського союзу і його 

правової системи. 

Тема 2. Поняття, структура, суб’єкти та джерела права 

Європейського союзу. Співвідношення права Європейського союзу з 

міжнародним правом та внутрішнім правом держав-членів 

Євросоюзу. 

Тема 3. Правовий механізм Європейського союзу. 

Тема 4. Захист прав людини в Європейському союзі. 

Тема 5. Правове регулювання зовнішніх відносин Європейського 

союзу. Спільні політики і напрямки діяльності Європейського 

союзу. 

Тема 6. Простір свободи, безпеки та юстиції в рамках 

Європейського союзу. 

Тема 7. Шенгенське право. 

Тема 8. Митне право ЄС. 

Тема 9. Кримінальне право ЄС. 

Тема 10. Правове регулювання відносин України з Європейським 

союзом. 
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МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

Тема 11. Економічний і валютний союз. 

Тема 12. Внутрішній ринок Європейського союзу. 

Тема 13. Правове регулювання конкуренції на внутрішньому 

ринку Європейського союзу. 

Тема 14. Правове регулювання фінансових відносин 

Європейського союзу. 

Тема 15. Правове регулювання ринку цінних паперів у 

Європейському союзі. 

Тема 16. Транспортне право Європейського союзу. 

Тема 17. Правове регулювання державних закупівель. 

Тема 18. Корпоративне право Європейського союзу. 

Тема 19. Трудове право Європейського союзу. 

Пререквізити 

Дисципліна «Європейське право» може вивчатися на основі 

базової загальної середньої освіти. Базовими, для вивчення даного 

курсу, є компетентності здобуті підчас вивчення дисциплін «Історія 

України», «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України». 

Постреквізити 

Дисципліна «Європейське право» є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з права. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: №Конституційне право України», «Цивільне а сімейне 

право», «Адміністративне право», «Господарське право», 

«Екологічне та земельне право», «Міжнародне право», «Фінансове 

право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», 

«Судочинство в господарських судах», «Складання процесуальних 

документів». 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 року.  

№ 254к/96-ВР  URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/ 254% 

D0%BA/96-%D0%B2 %D1%80#Text    

2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція 

від 4 листопада 1950 р. № 995_004. URL:  https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/ show/995_004#Text 

3. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та 

Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами 

та деклараціями: Договір, Міжнародний документ, Протокол, 

Декларація від 07.02.1992, 25.03.1957 р. № 994_b06. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text 

4. Про заснування Європейської Спільноти ( Договір про 

заснування Європейського економічного співтовариства): Договір, 

Міжнародний документ від 25.03.1957 р. № 994_017. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text 

5. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

https://zakon.rada.gov.ua/
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Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, 

Міжнародний документ від 27.06.2014 р. № 984_011. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text 

6. Хартія основних прав Європейського Союзу:  Хартія, 

Міжнародний документ від 07.12.2000 р. № 994_524. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text 

7. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного 

Суду:  Статут, Міжнародний документ від 26.06.1945 р. № 995_010. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text 

Допоміжна 

1. Ван Елсувеге П. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент // 

Право України. – № 8, 2015. – С. 9-16. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/55704092.pdf 

2. Гердеген М. Європейське право: пер. з нім. / Гердеген Матіас. 

– К.: «К. І. С.», 2018. – 528 с. 

3. Давиденко О.І. Правовий статус Верховного представника ЄС 

із закордонних справ та безпекової політики / О.І. Давиденко // 

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні 

науки. – Випуск 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2013. 

4. Європейське право. Курс лекцій / К.: Атіка, 2009.- 215 c. URL: 

http://www.infolibrary.com.ua/books-book-150.html 

5. Європейське право. навч. посіб. / За ред. С. Г. Кузьменка. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 316 с. URL: 

http://www.culonline.com.ua/Books/Mignar_privat_pravo Kuzmenko.pdf 

6. Європейське право. Право Європейського союзу: підручник: у 

4 кн. / за заг. ред. д-ра юрид.наук, проф. В. І. Муравйова; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ: Ін Юре, 

2015, 2016. 

7. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до 

Європейського Союзу: моногр. / під ред. І. В. Яковюка. – К.: Право 

України, 2012. – 208 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.europa.eu/ – Офіційний сайт Європейського Союзу.  

2. http://www.euractiv.com/ – Медіа портал Європейського Союзу.  

3. http://www.europarl.europa.eu/ – Офіційний сайт Європейського 

парламенту.  

4.  http://www.ec.europa.eu/ – Офіційний сайт Європейської 

Комісії.  

5. http://www.consilium.europa.eu/ – Офіційний сайт Ради 

Європейського Союзу.  

6. http://www.curia.europa.eu/ – Офіційний сайт Суду 

Європейського Союзу.  

7. http://www.ombudsman.europa.eu/ – Офіційний сайт 

Європейського Омбудсмена.  

http://www.culonline/
http://www.europa.eu/
http://www.euractiv.com/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.ombudsman.europa.eu/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні 18 

Самостійна робота 36 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

АЛЬОНА ДМИТРІВНА ДОМАНЧУК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: –  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: a.domanchuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3614 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:a.domanchuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3614

