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Силабус навчальної дисципліни 

«Право Європейського Союзу» 
 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Правове регулювання економіки 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 4 курс, 8 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год. 

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра правового регулювання економіки, ауд. 503 

першого корпусу, телефон: (057) 702-18-34, (дод. 4-33), 

сайт кафедри: http://www.kafpre.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Рогова Олена Геннадіївна, кандидат юридичних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Rogova31@ukr.net 

Дні занять Лекції: згідно з чинним розкладом занять 

Практичні: згідно з чинним розкладом занять 

Консультації На кафедрі правового регулювання економіки, очні / 

дистанційні, відповідно до графіка консультацій, 

індивідуальні, за домовленістю з ініціативи здобувача 

Мета навчальної дисципліни: підготовка майбутніх фахівців у галузі права і формування у 

здобувачів вищої освіти цілісного розуміння основних закономірностей виникнення, розвитку 

і функціонування права Європейського Союзу, оволодіння понятійним апаратом за знаннями 

основних його інститутів. Дисципліна «Право ЄС» спрямована на формування у студентів 

системи науково-теоретичних знань щодо права ЄС та ознайомлення з актуальними 

проблемами сучасного європейського права у взаємозв’язку з посиленням євроінтеграційних 

процесів в Україні. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Теорія держави та права, Міжнародне 

публічне право, Міжнародне приватне право 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про право Європейського Союзу 

Тема 1. Правова природа та характерні риси права Європейського Союзу 

Тема 2. Джерела права Європейського Союзу 

Тема 3. Європейський Союз – нова організація політичної влади в Європі 

Тема 4. Членство в Європейському Союзі. Перспективи набуття членства у ЄС для України 

Тема 5. Компетенція Європейського Союзу 

Змістовий модуль 2. Спеціальна частина права ЄС 

Тема 6. Інститути та органи Європейського Союзу 

Тема 7. Основи правового становища людини і громадянина в Європейському Союзі 

Тема 8. Правові основи економічної системи Європейського Союзу 

Тема 9. Правове регулювання окремих видів економічної діяльності в межах Європейського 

Союзу 

Тема 10. Правове регулювання соціальної сфери в межах Європейського Союзу 

Тема 11. Основи Шенгенського права 
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Тема 12. Законодавство Європейського Союзу у сфері боротьби зі злочинністю та 

міжнародним тероризмом 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

ПК, Microsoft Office, підключення до мережі Інтернет 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

ПНС в розробці  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. У другому семестрі максимально можлива кількість балів 

за поточний контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально 

можлива кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні 

контрольні роботи. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Взаємовідносини у навчальному середовищі будуються на підставі принципів 

доброчесності, взаємоповаги, пошукової активності та індивідуального підходу за умови 

обов’язкового виконання навчальних завдань відповідно до тематики, визначеної Робочою 

програмою навчальної дисципліни та згідно технологічної карти. Викладач здійснює 

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти (студентами) та 

об’єктивне оцінювання результатів навчання відповідно до Кодексу професійної етики 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

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 

поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з 

метою закріплення теоретичного матеріалу. Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. 

Оцінювання всіх видів діяльності здобувачів освіти (студентів) здійснюється 

відповідно до балів, передбачених технологічною картою. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни. 
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