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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Курс «Основи права Європейського Союзу»  належить до циклу  обов’язкових 

дисциплін, спрямованих на  формування цілісного уявлення, системних і 

комплексних знань про поняття, сутність, значення європейського права як 

особливої комплексної правової системи «suigeneris» та  правові аспекти 

функціонування Європейського Союзу  як особливого інтеграційного 

утворення  

Мета вивчення Метою викладання курсу є  формування системи знань щодо правової 

природи правової системи Європейського Союзу,  правосуб’єктності та   

інституційного механізму, особливостей окремих галузей права ЄС, а також 

навичок застосування отриманих знань  у зв’язку із євроінтеграційним курсом 

нашої держави  

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є 1) формування розуміння: понятійно-

категоріального апарату права Європейського Союзу та  основних 

засадправового забезпечення регулювання європейської інтеграції; джерел та 

принципів права Європейського Союзу та особливостей імплементації норм 

права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх 

країн;механізму прийняття рішень в рамках Європейського Союзу;системи та 

повноваження органів Європейського Союзу; 2) вивчення: правового аспекту 

зовнішньої та регіональної політики Європейського Союзу; основ правового 

регулювання економічних відносин та інформаційної безпеки; правового 

регулювання та організації  відносин між Україною та Європейським Союзом 

3) набуття студентами вміння : застосовувати отримані знання для вирішення 

практичних завдань, у сфері євро інтеграційної стратегії України; аналізувати 

джерела права Європейського Союзу та відповідну юридичну  наукову  

літературу та публіцистику 

Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни  базується на знаннях, отриманих під час вивчення 

таких дисциплін як теорія держави і права; конституційне право та процес, 

міжнародне право, міжнародних захист прав людини, міжнародне приватне 

право 

Результати 

навчання  

РН3Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел. 

РН4. 

Формулювативласніобґрунтованісудженнянаосновіаналізувідомоїпроблеми. 

РН5. Давати короткий висновокщодоокремихфактичнихобставин (даних) з 

достатньоюобґрунтованістю. 

РН8.Використовуватирізноманітніінформаційніджерела для повного та 

всебічноговстановленняпевнихобставин. 

РН12Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

РН14Належновикористовуватистатистичнуінформацію, отриману з 

першоджерел та вториннихджерел для своєїпрофесійноїдіяльності. 

РН21Застосовуватинабутізнання у різнихправовихситуаціях, 

виокремлюватиюридичнозначущіфакти і 

формуватиобґрунтованіправовівисновки 
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2. Обсяг  та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

 4-й 4-й 

Змістовий  модуль -1 Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

8-й 8-й 

Лекції 

 

20 год 

 

8 год 

Практичні, семінарські 

 

20 год 

 

4 год 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

80 год  

 

108 год 

в  т. ч. Індивідуальні  завданні 

  

Вид контролю:  

 

Залік 

 

Залік  
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

Л Пр Лаб Інд ср. Л Пр. лаб Інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1.   

Тема 1. 

Право ЄС: 

становлення,  

поняття,  

особливості. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-   

 

8 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

   

 

10 

Тема 2.  

Джерела  та 

принципи права 

ЄС. 

 

12 

 

2 

 

2 

-   

8 

 

13 

 

 

 

 

1 

   

12 

Тема 3. 

Суб’єкти права 

ЄС. Членство в 

ЄС. 

 

 

12 

 

2 

 

2 

-   

8 

 

11 

 

1 

    

10 

Тема 4. 

Організаційно-

правовий механізм 

в ЄС 

 

12 

 

2 

 

2 

-   

8 

 

11 

 

1 

 

 

   

10 

Тема 5.  

Система  

правосуддя ЄС 

 

12 

 

2 

 

2 

   

8 

 

14 

 

1 

 

1 

   

12 

Тема 6.   

Права людини в 

ЄС. Громадянство 

ЄС. 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-   

8 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 

   

10 

 

 

Тема 7. 

Право зовнішніх 

зносин та 

регіональні 

політики ЄС 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-   

 

8 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

 

   

 

10 

 

 
Тема 8. . 

Право 

внутрішнього 

ринку ЄС 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

-   

8 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

   

 

10 

 

Тема 9.   

Правове 

забезпечення 

інфомацційної 

безпеки в ЄС. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

8 

 

13 

 

 

1 

 

 

 

   

12 
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Тема 10.  

Правове 

регулювання 

відносин України 

та ЄС. 

 

 

12 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

8 

 

 

13 

 

 

 

 

1 

   

12 

Разом 120 20 20   80 120 8 4   108 

 

4.Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи права Європейського Союзу» складають: 

1. Опрацюваннятеоретичнихпитань курсу. 

2. Опрацюваннянормативних джерел,навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей, повідомлень та рефератів  із обраної тематики. 

4. Виконаннязавдань для самоконтролю, зокрема і  вирішення практичних кейсів 

5. Підготовка до модульного контролю та заліку 

 

Індивідуальні завдання    

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Основи права  Європейського Союзу» не 

передбачено  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10  практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів.  За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 6 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 5 балів 

Підготовка реферату -  5 балів 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 
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конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів, зокрема  Модульна контрольна 

робота  -  40 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не 

перевищує трьох. 

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 
виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 
матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг під час тижня самостійної роботи, тижня 
модульного контролю та тижня складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання.. 
• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
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використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1  

 

 

 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 6 

2 Тема 2 6 

3 Тема 3 6 

4 Тема 4 6 

5 Тема 5 6 

6 Тема 6 6 

8 Тема 7. 6 

Тема 8 6 

               Тема  9 6 

               Тема 10 6 

9   

10 Модульна робота 1  

 

40 

 

11 Підсумковий залік 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис,Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист 

та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і 

допов. Харків : Право, 2020. 590с. 

2. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід.посіб.Зазаг. ред. І.В. 

Яковюка. Харків: Право.2020. 174с. 

3. Тетарчук І.В. Європейське право (право Європейського Союзу). Навчальнийпосібник для 

підготовки до іспитів.К.: ЦУЛ, 2019.158с. 

4. Право Європейського Союзу :  підручник  / за ред. Р. А. Петрова. Харків : Право, 2019. 442 с. 

5. Право Європейського Союзу: підручник / за ред.. В. І. Муравйова. К.: Юрінком Інтер, 

2015.704 с. 
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6. Право Європейського Союзу  : підручник / ред. О. К. Вишняков. Одеса :Фенікс, 2013. 883 с. 

7. Гердеген М. Європейське право: пер. з нім. / ГердегенМатіас.  К.: «К. І. С.», 2008.  528 с. 

8. Штрайнц Р. Європейське право ; пер. з нім. К. Котюк; наук. ред.. укр. вид. Михайло 

Микієвич. — Львів: Астролябія, 2009. 480 с. 

 

Додаткова  

1. Українана шляху до європейськоїінтеграції: історико-правовийекскурс . За заг. ред. 

Аракелян М. Одеса. Фенікс, 2020. 248с.  

2. Право Європейського Союзу. Основи теорії. Підручник. За ред. І.В.Яковюка. Харків: Право, 

2019.360с. 

3. Право Європейського Союзу: нормативні матеріали. За ред.. І.В.Яковюка. Харків. Право, 
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