
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІ Ї УКРА ЇНИ

Кафедра міжнародного та європейського
права



Дисципліна вивчається на 4 курсі (1 семестр)

Обсяг навчальної дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 годин, у 
тому числі, самостійної роботи - 54 години, лекційних - 18 
години, семінарських - 18 години.

Форма контролю - залік

Викладачі:

•Лекції, консультації: Черняк Олена Юріївна -
завідувачка кафедри міжнародного та європейського пра-
ва, кандидатка юридичних наук, доцентка https://www.univ
er.km.ua/profile/chernyak-olena-yuriyivna

•Семінарські заняття, консультації: Кірик Алла Юріївна -
асистентка кафедри міжнародного та європейського права
https://www.univer.km.ua/profile/kiryk-alla-yuriyivna

https://www.univer.km.ua/profile/chernyak-olena-yuriyivna
https://www.univer.km.ua/profile/kiryk-alla-yuriyivna


Мета навчальної 
дисципліни -

надати студентам наукове розуміння природи та особливостей 
інтеграційних процесів у Європі, основних теоретичних засад та історії 
європейської єдності, інституційних, правових та економічних аспектів 
Європейського Союзу та європейської інтеграційної політики Україну.

Предметом вивчення дисципліни є процес європейської інтеграції 
України та гармонізація чинного законодавства до законодавства 
Європейського Союзу.

Навчальна дисципліна дозволяє зрозуміти питання європейської 
інтеграції, аналізу впливу різних форм співробітництва та членства країн 
ЄС на розвиток національної економіки та безпеки, розуміння сутності 
та особливостей євроінтеграційної політики України.

Набуті знання забезпечують розуміння основних напрямів, механізмів 
та інструментів зближення України та ЄС.



Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід. Східне партнерство ЄС

Тема 2. Історичні та політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС

Тема 3. Угода про партнерство та співробітництво.

Тема 4. Порядок денний асоціації Україна-ЄС

Тема 5. Угода про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, підписання. Ратифікація Угоди про
асоціацію.

Тема 6. Інституційне забезпечення інтеграції України та ЄС

Тема 7. Характеристика основних напрямків співпраці між Україною та ЄС в межах Угоди про
асоціацію

Тема 8. Співпраця Україна-НАТО



У процесі вивчення 
дисципліни студенти:
•розглнуть розвиток політичних та економічних відносин з ЄС 
після проголошення незалежності України;
•з'ясують Євроінтеграційні процеси в Україні протягом дії УПС;
•з'ясують зміст та наслідки укладення Порядку денного
асоціації Україна-ЄС;
•розглянуть правова природа та структура Угоди про асоціацію;
•ознайомляться з роллю Угоди про асоціацію в реформуванні
аграрного сектору економіки та сфери державних закупівель;
•набудуть знання про НАТО як міжнародної організація
безпеки;
•дослідять основні завдання НАТО в сфері безпеки;
•з'ясують правові засади співробітництва Україна-НАТО.



Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної 
дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти

Загальні компетентності:
§Здатність до абстрактного мислення, аналізу та

синтезу.
§Здатність проводити дослідження на відповідному

рівні.
§Здатність до пошуку, оброблення та аналізу

інформації з різних джерел.
§Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
§Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
§Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
•Здатність застосовувати принципи верховенства права для

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях
правової невизначеності.
•Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи

Європейського Союзу на правову систему України.
•Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист

прав людини та основоположних свобод, а також практики
Європейського суду з прав людини на розвиток правової
системи та правозастосування в Україні.
•Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та

міжнародних правових систем з правовою системою України.
•Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення,

давати розгорнуту юридичну аргументацію.
•Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних
рішень з належною аргументацією.
•Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 
прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні 
відносини.



Результати навчання відповідно до 
стандарту вищої освіти
1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 
правового регулювання.
2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та 
професійними етичними стандартами.
3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та 
професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи дослідження.
4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми 
правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 
висновки.
5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.
6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 
переконливі аргументи.
7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 
інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України 
на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.
11. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи 
взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
12. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
13. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної 
діяльності.


