
Анотація до  дисципліни «Основи Права Європейського Союзу» 

Дисципліна   Основи Права Європейського Союзу 

Кафедра Права  

Рівень ВО  Перший  (бакалаврський)  

Мета  формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей щодо системи знань у сфері базових 
понять, категорій, інститутів та галузей Права 

Європейського Союзу. 

 

Зміст (теми) дисципліни Тема 1. Історія Європейського інтеграційного 

процесу. 

Тема 2. Правова система Європейського Союзу. 
Джерела та принципи права Європейського Союзу. Вплив 

права Європейського Союзу на правові системи держав - 

членів 
Тема 3. Правовий статус людини та громадянина в 

Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу. 

Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. 

Шенгенське право 
Тема 4. Правоохоронна діяльність та правоохоронні 

структури Європейського Союзу 

Тема 5. Інститути Європейського Союзу 
Тема 6. Судова влада Європейського Союзу 

Тема 7. Інтеграція України в Європейський Союз: 

правові основи 
Тема 8. Законодавчий процес в Європейському 

Союзі 

Тема 9. Правові основи зовнішньополітичних 

відносин Європейського Союзу 
Тема 10. Вільний рух товарів в Європейському 

Союзі. Свобода руху капіталу 

Тема 11. Торговельне право Європейського Союзу 
Тема 12. Право інтелектуальної власності 

Європейського Союзу 

Тема 13. Аграрне право Європейського Союзу 

Тема 14. Митне та податкове право Європейського 
Союзу 

 

             Основи Права Європейського Союзу. 

 

Кафедра Права 

Рівень вищої освіти - перший бакалаврський 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни:  
Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння знань про предмет та джерела права 

Європейського Союзу; опанування найважливіших категорій та положень права Європейського Союзу, 

основних принципів та форм організації та здійснення влади; вивчення історії розвитку Європейського 
Союзу, особливостей окремих галузей права Європейського Союзу. 

Компетентності: загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. фахові (спеціальні): 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової 



природи. 

ФК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

ФК 5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а 

також міжнародного приватного права. 

ФК 6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 
ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 
ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і 

бази даних. 

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права . 
ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Програма навчальної дисципліни 

Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4 

Форма семестрового контролю залік 
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	Трудомісткість:

