
Актуальні проблеми права Європейського Союзу 
 

Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми права Європейського Союзу» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована, передусім, на формування юриста-міжнародника, здатного до розуміння проблем 
реалізації сучасного права Європейського Союзу. Особлива увага приділяється аналізу еволюційного 
розвитку інтеграційних процесів в ЄС та дослідження перспектив його розвитку; аналізові динаміці 
розвитку спільної торговельної політики ЄС та впливу права Європейського Союзу на правопорядки 
третіх країн, зокрема на Україну.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Смирнова Ксенія Володимирівна, д. ю. н., доцент, доцент кафедри порівняльного і 
європейського  права 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання щодо правових засад регулювання європейської 
економічної інтеграції, правових механізмів екстериторіальності права ЄС та його впливу на 
правопорядки третіх країн та Україну. 
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 

1. Здатність до усвідомлення сучасних тенденцій практичного застосування права Європейського 
Союзу та інших європейських інтеграційних об’єднань, а також до усвідомлення й 
використання в процесі створення, тлумачення та , застосування права Європейського Союзу 
політичних, економічних, соціальних, особистісних та природничих факторів. 

2. Здатність ідентифікації наслідків процесів європейської інтеграції для правопорядку України та 
здатність моделювання правових механізмів розвитку двосторонніх відносин. 

Спеціальна компетентність 1. Здатність до усвідомлення сучасних тенденцій практичного 
застосування права Європейського Союзу та інших європейських інтеграційних об’єднань, а також до 
усвідомлення й використання в процесі створення, тлумачення та , застосування права 
Європейського Союзу політичних, економічних, соціальних, особистісних та природничих факторів. 
Аспірант буде знати:  
1) основні фактори, що спричиняють динамічний розвиток правопорядку Європейського Союзу, та 
основні правові механізми подолання кризових станів розвитку Європейського Союзу 
2) особливості та практичні наслідки взаємодії національного права держав-членів та 
наднаціональних норм, наслідки екстериторіальності дії права Європейського Союзу на правопорядки 
третіх країн. 
Аспірант буде вміти: 

1) застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із удосконаленням 
правових механізмів європейської інтеграції; застосовувати отримані знання для вирішення 
практичних завдань, пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу України за допомогою 
правових механізмів участі України в процесах європейської інтеграції; 
2) розробляти практичні рекомендації з удосконалення механізму правового регулювання процесів 
європейської економічної інтеграції;  
3) визначати основні тенденції та моделювати й попереджати основні перспективи динамічного 
розвитку процесів європейської економічної інтеграції.  
Спеціальна компетентність 2. Здатність ідентифікації наслідків процесів європейської інтеграції 
для правопорядку України та здатність моделювання правових механізмів розвитку двосторонніх 
відносин. 
Аспірант буде знати:  
1) європейську договірну та судову практику з питань співвідношення національного та 
наднаціонального права, міжнародного та наднаціонального права ЄС; 
2) сучасні правові проблеми удосконалення механізмів взаємодії національного права та 
наднаціонального права ЄС  
3) фактори еволюції становлення двосторонніх відносин України з Європейським Союзом та комплекс 
правових, політичних, економічних та соціальних передумов поглиблення та перспективного розвитку 
процесів європейської інтеграції України.  
4) спеціальні знання, які дозволяють вирішувати практичні завдання в сфері надання юридичних 
послуг, що пов’язані із свободою руху осіб, свободою руху товарів, послуг, капіталів. 
Аспірант буде вміти: 
1) виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку роботу в галузі 
європейського права; 
2) представляти відповідні інтереси окремих осіб та держави в міжнародному, національному 
судовому процесі та на рівні ЄС. 
Змістові модулі:  

Сучасні теорії європейської економічної інтеграції Європейського Союзу 
Екстериторіальність права Європейського Союзу  
Наднаціональність в праві Європейського Союзу та її реалізація в національних правопорядках 
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Співвідношення права Європейського Союзу з міжнародним правом 
Вплив права Європейського Союзу на правопорядки третіх країн 
Правове регулювання торговельної та економічної політик Європейського Союзу на світовому 
ринку 
Практичні наслідки реалізації та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.03 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


