


 

Назва дисципліни 
Право зовнішніх зносин ЄС (англійською мовою) 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра європейського  права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладачі Микієвич Михайло Миколайович доктор юридичних наук, професор 

кафедри європейського права; Брацук Іван Зіновійович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри європейського права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua  

ivan.bratsuk@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239- 41-99 (кафедра європейського права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка: 12.30-13.30 год. (кафедра європейського права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 307 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Право зовнішніх зносин ЄС (англійською мовою) є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» 

для освітньої програми «Міжнародне та європейське право», яка 

викладається у 1 семестрі (магістратури) в обсязі 5 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Право зовнішніх зносин ЄС (англійською мовою» 

передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами 

регулювання відносин Європейського Союзу з країнами не членами 

та міжнародними організаціями. Спеціальна увага приділена практиці 

міжнародно-правового співробітництва України з європейськими 

інтеграційними об’єднаннями. 

Мета дисципліни полягає у формуванні теоретичних та практичних знань щодо 

ключових питань правового регулювання зовнішніх зносин даної 

наднаціональної міжнародної організації з країнами не членами ЄС, 

функціонування та реалізацію повноважень інститутами ЄС у сфері 

зовнішніх відносин, а також дослідження правового механізму 
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співпраці ЄС з України в рамках Угоди про Асоціацію. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору 

про функціонування Європейського Союзу // URL: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008

%20INIT 

2. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т. М. 

Анакіна, Т.В. Комарова, О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. 

І.В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 360 с 

3. Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. 

кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. 

– Вид. 10-те, змінене і допов. – Харків : Право, 2021. – 484 с 

4. Європейське право: право Європейського Союзу: підручник: у 

чотирьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. Київ: Ін Юре, 2015-2016 

5. European Foreign Policy Resource Guide // режим доступу: 

https://www.eufp.eu/  

6. Stefano Marcuzzi  The EU, NATO and the Libya Conflict Anatomy of a 

Failure? // Routledge. – 2021. – 288 p. 

7. Vassilis Ntousas, Stephen Minas The European Union and China’s Belt 

and Road // Routledge. – 2021. – 270 p. 

8. Dostal J. European Foreign Policy and the Realities of Subsidiarity // 

https://www.e-ir.info/pdf/89623  

9. Westlake, Martin . The European Union’s New Foreign Policy // 

Palgrave Macmillan; 1st ed. – 2020. – 308 p 

10 .Bindi Federiga. The Foreign Policy of the European Union: Assessing 

Europe`s role in the world / Federiga Bindi (ed). – Washington D.C.: 

Brookings Institution Press, 2010. – 367 p  

 

Обсяг курсу 5 кредити ЄКТС ( 150 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 32 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 102 год. 

 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

1. cтановлення і розвиток права зовнішніх зносин ЄС; 

2. інструменти та організаційний механізм зовнішніх зносин ЄС; 

3. особливості правових відносин України з ЄС; 

4. основні зміни в регулюванні зовнішніх зносин ЄС за 

Лісабонським договором 

вміти: 

5. застосовувати отриманні знання для вирішення практичних 

завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з 

Євросоюзом; 
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6. аналізувати джерела права зовнішніх зносин Євросоюзу; 

7. оцінювати стан відповідності законодавства України з правом 

Євросоюзу; 

8. орієнтуватися в літературі за фахом 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери 

міжнародних відносин та світової політики, використовуючи 

юридичний інструментарій. 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного 

права та права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати 

їхні наслідки для різних суб’єктів національного і міжнародного 

права. 

ПРН 11. Надавати юридичний супровід процесам адаптації різних 

галузей законодавства України до права Європейського Союзу. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Міжнародна правосуєктність Європейського Союзу 

Тема 2 Договірний механізм регулювання зовнішніх зносин 

Євросоюзу 

Тема 3. Головні засади і цілі спільної зовнішньої політики і політики 

безпеки ЄС 

Темаи 4. Порядок та процедури прийняття рішень в сфері спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки ЄС 

Тема 5. Поняття та зміст acquis Євросоюзу  в сфері спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки ЄС  

Тема 6Правові засади приєднання до Європейського Союзу нових 

держав 

Тема 7. Правові механізми співробітництва та інтеграції України до 

Європейського Союзу 

Тема 8 Правові засади співпраці між Україною та Європейським 

Союзом в контесті Угоди про асоціацію. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з права 

Європейського Союзу, міжнародного публічного права, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 



Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


