
Повна назва: Право Європейського Союзу 

Статус: Вибіркова, за вибором студента циклу професійної та практичної 

підготовки 

Мета:формування у студентів розуміння: сучасних проблем правового 

забезпечення процесу інтеграції та необхідності посиленого регіонального 

співробітництва країн Європи; існуючих міжнародно-правових механізмів досягнення 

високого рівня економічно-політичної інтеграції європейських держав; принципів, на яких 

ґрунтується процес європейської інтеграції та її правове забезпечення. 

Завдання:  

 - ознайомлення студентів з євроінтеграційними ідеями; 

 - вивчення поняття, сутності, правової природи європейського права та його місця в 

правовій системі Європи; 

 - дослідження структури та системи права ЄС, основних принципів його діяльності; 

 - аналіз джерельної бази Європейського Союзу та Співтовариств та його інституційної 

структури.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний та практичний матеріал; 

заняття проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань з права Європейського Союзу та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  
Створення Європейських Співтовариств і 

становлення права Європейського Союзу 
8 2 2 4 

2.  
Право Європейського Союзу: поняття, 

особливості, джерела та принципи 
8 2 2 4 

3.  Право Співтовариства та національне право 8 2 2 4 

4.  
Механізм прийняття рішень Європейських 

Співтовариств та Європейського Союзу 
8 - 2 6 

5.  
Загальна характеристика інституційної системи 

та інститутів Європейського Союзу 
8 2 2 4 

6.  Органи та агенції Європейського Союзу 8 2 2 4 

7.  Засоби судового захисту в праві ЄС 8 - 2 6 

8.  
Основи правового статусу людини і 

громадянина в ЄС 
8 2 2 4 



9.  Правове регулювання внутрішнього ринку 8 2 2 4 

10.  Антимонопольна політика та право конкуренції 12 4 2 6 

11.  Характеристика митного права ЄС 8 2 2 4 

12.  Простір свободи, безпеки та юстиції 12 4 2 6 

13.  Право зовнішніх зносин ЄС 8 2 2 4 

14.  
Правове регулювання 

співробітництва України та ЄС 
8 2 2 4 

 Всього 120 28 28 64 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

-  головні етапи в історії створення ЄС, сучасний  стан і перспективи його розвитку; 

 - інститути ЄС, зокрема, Європейський Парламент, Європейську Раду, Раду, Комісію, 

Суд ЄС, Європейський Центральний Банк, Рахункову палату та дорадчі органи ЄС;  

- основні функції інституцій ЄС;  

- організацію судової системи ЄС, розподіл юрисдикції між судовими органами ЄС; 

- джерела права ЄС та порядок їх прийняття, а також загальні принципи права ЄС; 

- порядок застосування права ЄС у національних правопорядках його держав-членів;  

 - інституційний механізм співробітництва ЄС з іншими державами та міжнародними 

організаціями;  

- правові відносини України з ЄС та особливості адаптації українського законодавства 

до права ЄС. 

вміти: 

- вільно орієнтуватися у системі та термінології інституційного права ЄС, у 

договірно-правовій базі відносин України з ЄС;  

- користуватися первинними і вторинними джерелами права ЄС;  

- правильно тлумачити норми права ЄС, насамперед установчих договорів ЄС; 

- використовувати отримані знання у сфері права Європейського Союзу для 

підвищення професійних навичок. 

-  характеризувати українське право з точки зору його відповідності до права ЄС. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредитів ECTS. 

 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та перевірка 

виконання самостійної роботи до семінарського заняття, підготовка і захист реферату, 

доповіді, підготовка тестових завдань. 

Протягом Х триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських заняттях, перевірки 

виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий контрольз дисципліни «Право 

Європейського Союзу» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспиту вХ 

триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

 



Оцінювання:  

Форма контролю  
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю  

Максима-

льна 

кількість  

балів 

ХІ триместр 

Усна відповідь на семінарських 

заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 25 

Письмове опитування протягом триместру Оцінювання 10 

Реферат 10-12 тиждень Захист реферату 15 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань 10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань 

10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Панченко Сніжана Сергіївна, старший викладачкафедри історії та теорії держави і права 

ЧНУ ім. Петра Могили, приватний нотаріус. Стаж педагогічної діяльності – 15 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 30. З 2016 року є аспіранткою кафедри 

Цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, готує до 

захисту кандидатську дисертацію. 

Сфера наукових інтересів – конституційне право, право ЄС, права людини і громадянина. 


