
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

1. Кафедра: Конституційного та міжнародного права 

2.Інформація про 
викладачів 

Львова Єлизавета Олегівна - доктор юридичних наук,  
доцент, професор кафедри конституційного та міжнародного  
права факультету №1  
Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. У 2015 році про   
в Інституті порівняльного публічного права та міжнародного права ім. М    
Гейдельберг, Німеччина), у 2016 році із навчальним візитом відвідала  Є   
з прав людини (м. Страсбург, Франція) та Суд ЄС (Люксембург), у 2019   
стажування у Шанхайській академії суспільних наук (м. Шанхай, КНР)       
час – в рамках німецько-українського співробітництва підвищує   
проектах Берлінської школи економіки і права (м. Берлін, Німеччина). 
Сфера наукових інтересів – міжнародне конституційне право, міжнар   
право, правове забезпечення управлінської діяльності.  
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. Успенська,     
(0956232252) Telegram, електронна адреса: ielyzavetalvova@gmail.com 

3. Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус 
навчальної 
дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в 
структурно-
логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році навчання. 

7. Кількість 
кредитів ЄКТС: 

- загальна 
кількість годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 
навчальної 
дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу»  
глибокий аналіз і вивчення закономірностей та передумов створення  
Союзу, функціонування його інституційних утворень, особливостей пр    



Метою вивчення навчальної дисципліни «Право Європейськ    
формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань   
інтеграційних процесів у Європейському Союзі. 

9. 
Міждисциплінарні 
зв’язки 

Конституційне право, Теорія та історія держави та права, Між   
Адміністративне право, Право міжнародних організацій. 

10. Форми і 
методи навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських занять. Лекції   
ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, репродуктивн  
пошуковий та дослідницький методи. 

11 Форма 
контролю: 

Залік  

12. Методи та 
критерії 
оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кож   
дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оціню    

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання зав    
аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60              
балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 



 

 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 

13. Результати 
навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  
знати: 
- еволюцію, концепції, методи та принципи права ЄС;  
- розвиток ідей про європейську єдність; 
- поняття, правову природу Європейського  Союзу; 
- предмет, метод та структуру європейського права; 
- загальні принципи співвідношення європейського права з н   
міжнародним; 
- джерела права Європейського Союзу; 
- порядок формування та функціонування основних інститутів ЄС, їх   
- правовий механізм функціонування єдиного ринку ЄС на базі своб   
товарів, послуг, капіталів та робітників; 
- механізм юрисдикційного захисту прав громадян ЄС; 
- правове регулювання загальних політик ЄС. 
вміти: 
- правильно використовувати нормативний матеріал: засновницьк    
Співтовариства, Союз та акти вторинного права; 
- використовувати досягнення як зарубіжної, так і вітчизняної 
- доктрини європейського права у вирішенні професійних  
завдань; 
- орієнтуватися в судово-правовій практиці ЄС; 
- тлумачити акти українського законодавства та аналізувати полі    
пов’язані зі вступом України до ЄС; аналізувати факти та події,    
адаптацією законодавства України з законодавством ЄС. 

14. Основні 
інформаційні 
джерела 

1. Право Європейського Союзу :  підручник  /  [Р. А. Петров (кер. авт.      
Вакуленко,  Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. –  Вид. 9-те,   
допов. – Харків : Право, 2019. – 442 с. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/277029817_Pravo_Evropejskogo_  
2. Основи права Європейського Союзу: підручник/[Т.М.Анакіна, О.А.Г  
Ф.Крістіані та ін.]; за заг.ред. Т.Л.Сироїд [координатор проєкту А.О.Че  
Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків: Право, 2018. – 456 с.  
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(м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. (356 с.). С. 179    
http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3013 

 


