




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами
навчання

денна

Міжнародне право

Вид дисципліни обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання українська

Загальний обсяг кредитів / годин 6 /180
Курс 3
Семестр 5
Кількість змістових модулів з розподілом 3
Обсяг кредитів 6
Обсяг годин, в тому числі: 180
Аудиторні 84
Модульний контроль 12
Семестровий контроль 30
Самостійна робота 54
Форма семестрового контролю Екзамен

Змістовий модуль  «Європейське право»

Курс 3
Семестр 5
Обсяг кредитів 2
Обсяг годин, в тому числі: 60
Аудиторні 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 10
Самостійна робота 18
Форма семестрового контролю Екзамен 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета – формування системних знань у галузі права Європейського Союзу 

через:
- з’ясування основних понять, визначень та інших складових права 

Європейського Союзу;
- передачу знань про явища і процеси євроінтеграційного характеру та про їх 

вплив на удосконалення національної правової системи.
Завдання:
- вивчення сутності і змісту правових явищ і процесів в Європейському Союзі;
- узагальнення та розширення знань студентів у галузі права Європейського 

Союзу; 
- навчання студентів орієнтуватися в законодавстві Європейського Союзу.

3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні поняття, визначення та інші складові права Європейського Союзу;



- сутність і зміст правових явищ і процесів в Європейському Союзі;
- тенденції розвитку Європейської Союзу та його правопорядку;
- роль України в функціонуванні правової системи Європейського Союзу та в

європейській безпеці; 
вміти:
- аналізувати сучасні явища і процеси в сфері європейських відносин і права;
- орієнтуватися в чинному законодавстві Європейського Союзу, працювати з

першоджерелами;
-  вміти  висловлювати  власну  думку  з  питань  європейської  інтеграції  та

аргументувати її;
- знати й аналізувати міжнародно-правовий статус України як сторони в Угоді

про асоціацію з Європейським Союзом та його державами-членами. 

Відповідно  до  Освітньо-професійних  програм  291.00.01  «Суспільні
комунікації» та 291.00.02 «Регіональні  студії» за  першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», дисципліна «Міжнародне право: Європейське право» забезпечує
формування таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК-3.  Знання  предметної  області  майбутньої   професійної  діяльності,

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної
значущості майбутньої професії.

ЗК-13.  Здатність  виконувати  науково-практичні  завдання,  застосовувати
науково-дослідні  методи  відповідного  фахового  спрямування,  приймати
нестандартні  рішення  типових  та  нестандартних  задач,  дотримуватись  правил
академічної доброчесності. 

Фахові компетентності (ФК):
ФК-11. Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств і

відомств, агенцій, відповідних зарубіжних структур, спираючись на вітчизняний та
світовий  досвід  інформаційно-аналітичного  забезпечення  зовнішньополітичного,
зовнішньоекономічного курсів держав моделювати ситуації міжнародних відносин.

ФК-12.  Знання основ  сучасного  міжнародного  права,  міжнародно-правових
норм Європейського Союзу та його впливу на структуру й динаміку міжнародних
відносин та зовнішньої політики держав, в тому числі й України.

ФК-20.  Здатність  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань
професійного характеру,  обґрунтовувати прийняті рішення.

Відповідно  до  Освітньо-професійних  програм  291.00.01  «Суспільні
комунікації» та 291.00.02 «Регіональні  студії» за  першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», дисципліна «Міжнародне право: Європейське право» забезпечує
формування таких програмних результатів навчання:

ПРН  З-2.  Відтворювати ключові  факти  з  історії  міжнародних  відносин  та
зовнішньої політики, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків
розвитку  суспільства  й  уміння  їх  використовувати  в  професійній  і  соціальній
діяльності.



ПРН-З-6. Демонструвати знання та розуміння основних дефініцій, концепцій,
положень  міжнародно-правових  актів;  міжнародно-правових  явищ  і  процесів;
тенденцій  розвитку  доктрин  міжнародного  права;  стану  розвитку  науки
міжнародного права в Україні.

ПРН-З-7.  Демонструвати  знання  та  розуміння  джерел  і  суб'єктів
міжнародного приватного та публічного права. 

ПРН-У-22.  Визначати  політичні,  дипломатичні,  безпекові,  суспільні,
юридичні, економічні й інші ризики для України у сфері міжнародних відносин на
глобальному та регіональному рівнях.

ПРН-У-23.  Застосовувати міжнародно-правові норми в процесі забезпечення
реалізації національних інтересів України на міжнародній арені.

4. Структура навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1.
Правова та інституційна системи ЄС

Тема 1. Правова система Європейського Союзу. 10 2 2 2 4
Тема 2. Інституційна система Європейського Союзу 11 2 2 2 5
Модульний контроль 2

Разом 23 4 4 4 9
Змістовий модуль 2.

Внутрішній ринок Європейського Союзу.
Наближення національної правової системи до системи права ЄС

Тема 3. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС. 15 4 2 4 5
Тема 4. Наближення національної правової системи до
системи права ЄС..

10 2 2 2 4

Модульний контроль 2
Семестровий конроль 10

Разом 37 6 4 6 9
Усього 60 10 8 10 18

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Правова та інституційна системи ЄС. 
Тема 1. Правова система Європейського Союзу.
Правова система ЄС.  Первинне законодавство  ЄС.  Вторинне законодавство

ЄС.  Основні  принципи  права  ЄС:  принцип  верховенства  права  ЄС;  принцип
субсидіарності  та  пропорційності;  принцип прямої  дії;  принцип відповідальності.
Судовий перегляд правових актів ЄС. Інституційна система Європейського Союзу. 



Рекомендовані джерела: основні [1-5], додаткові [5-10].
 
Тема 2. Інституційна система Європейського Союзу. 
Основні  інституції:  Європейська  Рада;  Рада  Європейського  Союзу;

Європейський  Парламент;  Європейська  Комісія;  Суд  Європейського  Союзу;
Європейський центральний банк; Рахункова палата. Допоміжні інституції.

Рекомендовані джерела: основні [1-5], додаткові [2,3,8,9].

Змістовий  модуль  2. Внутрішній  ринок  Європейського  Союзу.
Наближення національної правової системи до системи права ЄС.

Тема 3. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС.
Вільний  рух  товарів  у  Європейському  Союзі.  Вільне  пересування  осіб.

Свобода  надання  та  отримання  послуг.  Свобода  руху  капіталу.  Регулювання
відносин цивільно-правового типу: контрактове право; право захисту споживачів;
правове  регулювання  банкрутства;  право  інтелектуальної  власності.  Правове
регулювання фінансових відносин в ЄС: банківське право ЄС; страхове право ЄС;
правове регулювання ринку цінних паперів у ЄС; інвестиційне право ЄС; бюджетне
право ЄС. Корпоративне право ЄС. Конкурентне право ЄС. Податкове право ЄС.
Митне право. Торговельне право. Трудове право. Екологічне право. Правові основи
політики ЄС у сфері культури, освіти та наукових досліджень. Правове регулювання
окремих  галузей  господарства:  енергетичне  право;  аграрне  право;  транспортне
право;  інтернет  право.  Правове  забезпечення  простору  свободи,  безпеки  і
правосуддя:  адміністративне  право;  поліцейське  право;  кримінальне  право;
міграційне право. Правове регулювання державної допомоги в ЄС.

Рекомендовані джерела: основні [1-4], додаткові [1-3,5,7-9].

Тема 4. Наближення національної правової системи до системи права ЄС. 
Політико-правові засади реалізації  державної політики у сфері європейської

інтеграції.  Критерії  вступу  до  ЄС.  Адаптація  законодавства  України  до
законодавства ЄС. 

 Рекомендовані джерела: основні [1-4], додаткові [1-3,7-9].

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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ид1 Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 5

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 4

3 Відвідування практичних занять 2 2 3 3 5

4 Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 10

5 Робота на семінарських заняттях 10 2 20 2 20 40

6 Робота на практичних заняттях 10 2 20 3 30 50

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 50

Макс. кількість балів за видами поточного
контролю   (МВ)

Разом 164

Коефіцієнт 2,7

Підсумковий бал 60

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Тема 1. Правова система Європейського Союзу.
Правова система ЄС. 
Первинне законодавство ЄС. 
Вторинне законодавство ЄС. 
Основні принципи права ЄС: 
─ принцип верховенства права ЄС; 
─ принцип субсидіарності та пропорційності; 
─ принцип прямої дії; 
─ принцип відповідальності. 
Судовий перегляд правових актів ЄС. 

Тема 2. Інституційна системи Європейського Союзу.
Інституційна система Європейського Союзу. 
Основні інституції: 
Європейська Рада; 
Рада Європейського Союзу; 
Європейський Парламент; 
Європейська Комісія; 
Суд Європейського Союзу; 
Європейський центральний банк; 
Рахункова палата. 
Допоміжні інституції.



Тема 3. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС. 
Вільний рух товарів у Європейському Союзі. 
Вільне пересування осіб. 
Свобода надання та отримання послуг. 
Свобода руху капіталу.

Тема 4. Наближення національної правової системи до системи права ЄС.
Правове регулювання державної допомоги в ЄС. 
Регулювання відносин цивільно-правового типу: 
- контрактове право; 
- право захисту споживачів; 
- правове регулювання банкрутства; 
- право інтелектуальної власності. 
Правове регулювання фінансових відносин в ЄС: 
- банківське право ЄС; 
- страхове право ЄС; 
- правове регулювання ринку цінних паперів у ЄС; 
- інвестиційне право ЄС; 
- бюджетне право ЄС. 
Корпоративне право ЄС. 
Конкурентне право ЄС. 
Податкове право ЄС. 
Митне право. 
Торговельне право. 
Трудове право. 
Екологічне право. 
Правові основи політики ЄС у сфері культури, освіти та наукових досліджень. 
Правове регулювання окремих галузей господарства: 
- енергетичне право; 
- аграрне право; 
- транспортне право; 
- інтернет право. 
Правове забезпечення простору свободи, безпеки і правосуддя: 
- адміністративне право; 
- поліцейське право; 
- кримінальне право; 
- міграційне право.

Завдання:



1. Вивчити сутність, зміст і тенденції явищ та процесів у:
- правовій системі ЄС; 
- інституційній системі ЄС; 
- правовому регулюванні внутрішнього ринку ЄС;
- наближенні національної правової системи до системи права ЄС. 
2. Узагальнити та розширити знання щодо:
- правової системи ЄС.;
- первинного і вторинного законодавства ЄС; 
- основних принципів права ЄС; 
- інституційної системи Європейського Союзу; 
- вільного руху товарів у Європейському Союзі; 
- вільного пересування осіб; 
- свободи надання та отримання послуг; 
- свободи руху капіталу;
- регулювання відносин цивільно-правового типу; 
- правового регулювання фінансових відносин в ЄС;
- корпоративного права ЄС; 
- конкурентного права ЄС; 
- податкового права ЄС; 
- митного права; 
- торговельного права; 
- трудового права; 
- екологічного права. 
- правових  основ  політики  ЄС  у  сфері  культури,  освіти  та  наукових

досліджень. 
- правового регулювання окремих галузей господарства;
- правового забезпечення простору свободи, безпеки і правосуддя. 
3. Навчитися  критичному  мисленню  в  процесі  сприйняття,  аналізу  та

узагальнень масиву інформації про:
 правову систему Європейського Союзу; 
 інституційну систему Європейського Союзу; 
 правове регулювання внутрішнього ринку ЄС;
 наближення національної правової системи до системи права ЄС. 



Критерії оцінювання
Бал Критерій 

5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу,
застосування  для  оформлення  результатів  самостійної  роботи  не  тільки
рекомендованої,  а  й  додаткової  літератури  та  творчого  підходу;  чітке
володіння  понятійним  апаратом,  теорією;  вміння  використовувати  їх  для
виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення
результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.

4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на
самостійну  роботу,  та  наявне  вміння  орієнтуватися  в  ньому,  усвідомлене
застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх
вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок
або  не  зовсім  повних  висновків  за  одержаними  результатами.  Оформлення
виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним.

3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало
володіє  основними  поняттями  та  положеннями  навчальної  дисципліни,
невпевнено  орієнтується  в  першоджерелах  та  рекомендованій  літературі,
непереконливо відповідає,  додаткові  питання викликають невпевненість або
відсутність знань.

1-2 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного
опрацювання,  не  знає  основних  понять  і  термінів  наукової  дисципліни,  не
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове
або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з

використанням  роздрукованих  завдань.  Модульний  контроль  знань  студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

Критерії оцінювання

Бал Критерії
24-25  Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на

питання  як  теоретичного,   так  і    практичного  характеру.   Логічно  і
послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору.

20-23  Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить
повне   розгорнуте,   правильне  та  обґрунтоване  викладення  матеріалу,
допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   практичних  завдань.

15-19 Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,
відповідь  на  запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні
неточності

10-14    Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з
порушенням   логіки   подання   матеріалу.  Студент   правильно   вирішив
ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі
умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево.

5-9  Студент  вирішив  трохи  менше  половини  завдань;  може  дати  визначення
юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево.

0-4 Студент   не   вирішив   більшість   завдань   або   вирішив   неправильно;
відповіді   на   питання  є   неповними;   неправильно   обґрунтовує   своє
рішення.



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Навчальні  досягнення  студентів  з  дисципліни  «Міжнародне  право:

Європейське право» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю,
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських
заняттях та під час виконання самостійної роботи.  Завдання поточного контролю
оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий
контроль - від 0 до 40 балів.

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного контролю
набирає менше 34 балів.

Семестровий  контроль  знань  студентів  у  формі  екзамену  з  дисципліни
«Міжнародне  право»  здійснюється  після  завершення  вивчення  навчального
матеріалу змістових модулів: «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне
право», «Європейське право».

6.5. Шкала відповідності оцінок

Оцінка Кількість балів

Відмінно 90-100
Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовільно
Достатньо

69-74
60-68

Незадовільно 0-59



7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 60 год., із них: лекції – 10 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 10
год., модульний контроль – 4 год., семестровий контроль – 10 год., самостійна робота –

18 год. 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII

Модулі (назви,
бали)

Модуль І Модуль 2

Лекції (теми,
бали)

I+ІІ ,2б. IІІ+ІІІ, 2б. ІV, 1 б.

Семінарські
заняття (теми,

бали)

I+ІІ ,22
б.

ІІІ, 11 б. ІV, 11 б.

Практичні
заняття (теми,

бали)

I+ІІ ,22
б.

ІІІ, 11 б. ІІІ+ІV, 22 б.

Самостійна
робота

(вид, бали)
5 5

Поточний
контроль

(вид, бали)
25 б. 25 б.

Разом 164:60=2,7

Підсумковий
контроль( вид,

бали)

Екзамен
40

8. Рекомендовані джерела

Базові
1. Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), А. О.
Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. – Вид. 9-те, змінене і
допов. – Харків : Право, 2019. – 442 с.
2. Право Європейського Союзу : підручн. /  за ред. О.К. Вишнякова. – Одеса :
Фенікс, 2013. – 883 с.
3. Європейська  інтеграція: Навчальний  посібник  для  студентів  вищих
навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне
управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І. Дзвінчука. — Івано-
Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464 с.
4. Грицяк  І.А.,  Говоруха  В.В.,  Стрельцов  В.Ю. Модуль  1. Правова  та
інституційна основи Європейського Союзу: Підручник (З грифом МОН України) За
заг. ред. М.Бойцуна, І. Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В.Стрельцова.
– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 620 с. – (Серія «Бібліотека державного
службовця у галузі європейської інтеграції»).
5. Гнатюк  М.М.,  Малик  Я.Ф.,  Прокопенко  Л.Л.  Модуль  2. Відносини  з



Європейським  Союзом  та  процес  європейської  інтеграції  України.  /  Relations
Between Ukraine and the EU and Europen Integration Process.  Навч.  посіб.  /  За заг.
ред.М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В.Стрельцова. – К.:
Міленіум, 2009. – 782 с.

Додаткові
1. Грицяк  І.А.  Глобалізація  як  основа  інтеграційних  процесів  //  Вісник  Академії
митної служби України. Серія: “Державне управління”. Науковий збірник. - № 1 (1),
2009. – 140с. (С.5-13).
2. Рудік О.М.,  Дзяд О.В.  Модуль 3. Спільні політики Європейського Союзу та їх
значення  для  України:  Начальний  посібник  /  Common EU Policies and Their
Significance for Ukraine:  -  Навч.пос./За  заг.ред.М.Бойцуна,  І.Грицяка,  Я.Мудрого,
О.Рудіка, Л.Прокопенка та В.Стрельцова. – К.: Міленіум, 2009. – 668 с.
3. Гнидюк Н.А., Федонюк С.В.  Модуль 4. Розширення ЄС та досвід реформ країн
Центрально-Східної Європи у контексті  приєднання до ЄС / Expansion of  ES and
experience  of reforms of countries of Centrally East Europe is in the context of tacking to
ES:  Навч.  пос.  /  За  заг.  ред.  М.Бойцуна,  І.Грицяка,  Я.Мудрого,  О.Рудіка,
Л.Прокопенка, В.Стрельцова. -К.:Міленіум,2009.–354с.
4. Гнидюк Н.А., Стрельцов В.Ю. Модуль 4. Розширення ЄС та досвід реформ країн
Центрально-Східної  Європи  у  контексті  приєднання  до  ЄС  :  Робочий  зошит  до
модуля /  “EU Enlargement and reform experience of Central and Eastern Europe in the
context of eccession to the EU”: Workbook - К.: Міленіум, 2009. – 44 с.
5. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції.
– К.: Смолоскип, 2002. – 168 с. 
6. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англ. – К.:
К.І.С., 2005. – ХІV с. – 466 с.  
7. Грицяк  І.  Європейська  інтеграція  в  східноєвропейському  та  південному
напрямах / І. Грицяк // Вісник НАДУ. -  2008. - № 1. – С. 5-14.
8. Дайнен  Д.  Дедалі  міцніший  союз:  Курс  євроінтеграції:  Пер.  з  англ.  //  Навч.
Посібник. - 2006.
9. Марченко М. Європейський Союз: Словник-довідник. – 2006.
10.Мудрий Я.М. Словник-довідник термінів з Європейської інтеграції / “Glossary of
Terms on European Integration”.  Словник.  /  За  загальною  ред.  М.Бойцуна,
Я.М.Мудрого, О.М.Рудіка. – К.: Міленіум, 2009. – 588 с. 
11.Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб./ ; Нац. Акад.
держ. упр. при Президентові України. -К.: К.І.С., 2006.

Інформаційні ресурси
1. Eurobserver http://euobserver.com 
2. EurActiv http://www.euractiv.com 
3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська
інтеграція” . –  http://www.icps.kiev.ua/library. 
4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”: http://unian.net/ukr/products/95/ 
5. Довідник з європейської інтеграції http://eu-directory.ea-ua.info/ 
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6. Європа в Інтернет: Веб-путівник: 
http://www.knoweurope.net/demo/html/webdir.htm 
7. Загальна інформація про установи ЄС: http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm 
8. Офіційний сайт Делегації Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусi:
www.delukr.cec.eu.int
9. Офіційний  сайт  ЄС:  http://europa.eu.int/index_en.htm  (до  англомовної  сторінки
веб-сайту). 
10. Сторінка новин EU News: http://europa.eu.int/news/index_en.htm
11. Урядовий портал. „Європейський вибір”: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=741034&cat_id=31455
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