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Назва дисципліни
Судовий захист фізичних осіб в ЄС

Адреса викладання 
дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 307

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

Викладач Яворська Ірина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри європейського права

Контактна 
інформація 
викладача (-ів)

ігупа.іауог8ка@1пи.е<іи.иа

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

Консультації по 
курсу відбуваються

в день проведення лекцій/практичних занять

Сторінка 
дисципліни

йЦр8://іпІге1.1пи.е<іи.иа

Інформація про 
дисципліну

Дисципліна «Судовий захист в ЄС» є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої програми 
«Міжнародне право», яка викладається у 2 семестрі (магістратури) в 
обсязі 6,5 кредитів ЕСТ8

Коротка анотація 
дисципліни

Дисципліна «Судовий захист в ЄС» дозволить студентам 
ознайомитися з основами створення та діяльності Суду ЄС: 
визначити його будову, компетенцію, дослідити норми права, якими 
він керується при прийнятті рішень, виявити стадії провадження 
справ. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб аналізувати та 
застосовувати рішення Суду Європейського Союзу. Тому у курсі 
представлено як огляд компетенції Суду ЄС, правової природи рішень 
Суду ЄС, реалізації правотворчої функції Судом ЄС та функції захист 
прав і свобод людини і громадянина в рамках ЄС та інтересів 
юридичних осіб.



Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові основи діяльності, 
функції, структуру та практику Суду ЄС.

Література для 
вивчення 
дисципліни

1. Яворська І.М., Микієвич М.М. Правовий статус Суду ЄС та 
особливості реалізації правотоворчої функції. - Львів, 2017; 
Комарова Т. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: 
монографія.-X.: Право, 2010.- 360 с.;

2. Додаткова література: ЕСТ Ьаху : ІехІ, сазез апд таіегіаїз. Р. 
Сгаі§ апд 0. де Вигса. 3 едіїіоп. Охіогд Ппіуегзйу ргезз. - Тйігд 
едіііоп. ОхГогд : Охіогд Ііпіуегзііу Ргезз, 2003.- 1241 р.

3. Европейский Союз: основополагающие акти в редакции 
Лиссабонского договора с комментариями. - М. : ИНФРА, 
2010.-698 с.

4. Практика Суду ЄС у сфері захисту персональних даних в ЄС// 
Вісник ЛНУ. Серія «Міжнародні відносини».-№47.-2019

5. Інтернет-джерела:Ьйрз://сигіа.еигора.еи/іст8/істз/Р 80908;
6. Ьйрз://еиг-

Іех. еигора. еи/ЬехПгі 8 егу/ЬехІІгі 8єгу. до?игі=О І :С:2012:326:001
3:0046:ЕМ:РРЕ

Обсяг курсу 6,5 кредити ЄКТС (195 год.).

Денна форма навчання: лекції - 32 год., семінарські заняття - 16 год., 
самостійна робота - 147 год.

Заочна форма навчання: лекції - 10 год., семінарські заняття - 6 
год., самостійна робота - 179 год.

Результати
навчання

Після завершення курсу студент повинен:

Засвоїти (знати):

1. Структуру та компетенцію Суду Європейського Союзу;
2. Історію становлення Суду Європейського Союзу;
3. Стадії провадження у Суді Європейського Союзу;
4. Правову природу та методи тлумачення Суду Європейського 
Союзу.

вміти:

1. Використовуючи сучасні методи пізнання аналізувати та 
застосовувати Договір про ЄС, Договір про функціонування СЄ, 
Протокол про Статут Суду ЄС.
2. Характеризувати форми і методи тлумачення Суду ЄС.
3. Аналізувати рішення Суду ЄС в окремих сферах права ЄС.

Програмні результати навчання за ОП

ПРИ 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 
національних та міжнародних судах, міжнародних та комерційних 
арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування



ПРН 10. Усвідомлювати механізми та наслідки імплементації норм 
міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 
рішень міжнародних судів у національний правовий порядок
ПРН 15. Донести власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 
нефахівців
ПРН 16. Планувати та здійснювати наукові дослідження з актуальних 
питань теорії та практики міжнародного права із використанням 
відповідної методології, формулювати новизну таких досліджень.

Формат курсу Очний /заочний

Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 
розуміння тем

Теми Тема 1. Принцип захисту прав людини у праві ЄС. Співвідношення 
компетенції Ради Європи та Європейського Союзу у сфері захисту 
прав людини

Тема 2. Історія становлення судової системи Європейського Союзу

Тема 3. Судова система Європейського Союзу

Тема 4. Процедура Суду Європейського Союзу

Тема 5. Види тлумачення Суду ЄС

Тема 6. Принципи судочинства Суду ЄС

Тема 7. Процедура преюдиційного розгляду Суду ЄС

Тема 8. Роль Суду ЄС у формуванні норм та принципів права 
Європейського Союзу

Тема 9. Практика Суду Європейського Союзу

Підсумковий 
контроль, форма

Залік; за результатами поточної успішності

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
міжнародного публічного права, права, теорії держави і права, права 
Європейського Союзу, 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.


