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Назвадисципліни 
 Енергетичне право ЄС  

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 

Викладач Федунь Мар’яна Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри європейського права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

fedun.marianna82@gmail.com 

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

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щочетверга: 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 «Енергетичне право ЄС», є вибірковою навчальною 

дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої 

програми «Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі 

(магістратури) в обсязі 4 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Енергетичне право ЄС», дозволить студентам 

ознайомитися з джерелами у даній сфері, проаналізувати 

інституційний механізм, вивчити правові основи співпраці між ЄС та 

Україною у сфері енергетики тощо. 

Мета дисципліни Формування комплексних знань у сфері енергетичного права ЄС. 

https://intrel.lnu.edu.ua/


Література для 

вивчення 

дисципліни 

Нормативно-правові акти та література 

 

 1. Договір про заснування Європейського Союзу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017 

2. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та 

Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами 

та деклараціями. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06 

3. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами 27 червня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

4. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926 

5. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього 

ринку електроенергії та про скасування  Директиви 2003/54/ЄС 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023096 

6. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього 

ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://minjust.gov.ua/files/32544 

7. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) No 714/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 липня 2009року про умови доступу 

до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування 

Регламенту (ЄС) No1228/2003 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023

094 

8. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) No 715/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 липня 2009 року про умови доступу 

до мереж транспортування природного газу та яким скасовується 

Регламент (ЄС) No 1775/2005 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023095 

9. Закон України від 22.09.2016 No 1540-VIII «Про Національну 

комісію що дійснює державне регулювання в серах енергетики та 

комунальних послуг» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 

 10. Закон України від 13.04.2017 No 2019-VIII «Про ринок 

електрично енергії» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 

11. Закон України від 09.04.2015 No 329-VIII «Про ринок 

природного газу» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19 

    Базова література 

1. Європейське право. Право Європейського союзу: підручник : 

у 4 кн. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. І. Муравйова ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Ін Юре, 

2015, 2016.2. 

3. Соловйова А. М. До питання енергетичного права в Україні та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023096
https://minjust.gov.ua/files/32544
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023094
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023094
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023095
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19


країнах Європейського Союзу Вісник Південно-регіонального центру 

Національної академії правових наук України, 2020. No 23. 

URL: http://www.prc.com.ua/. 

4.Юридична наука. 2015. No 11. 

5. Soloviova A. Jurisprudence. Кyiv, 2019. 80 p. 

6. Soloviova A. Law: Basic aspects. Vinnycia, 2019. 120 p. 

 

 Допоміжна література 

 

1. Огляд реформування ринків електроенергії. Практика 

обмеження монополізації генерації на ринках електроенергії 

провідних зарубіжних країн. Підготовлено відділом інформаційно- 

аналітичного забезпечення зарубіжною інформацією ВП НТЦЕ ДП 

«НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/wp-

content/uploads/2018/01/5.-Reformuvannya-rynkiv-elektroenergiyi.pdf 

2. Soloviova A.Against Property. Юридична наука. 2016. No 3. 

3. Soloviova A. Important problems of criminal law protection of 

property in Ukraine and some foreign countries. Юридична наука. 2016. 

No 64. 

5. Soloviova A. Actual problems of criminal liability for fraud 

committed by illegal transactions 

6. Soloviova A. Protection of Property by Means of Criminal Law in 

Ukraine: Historical Aspects.The Lawyer Quarterly. 3/2020. P.337-345. 

7.  Soloviova A. The ft of electrical or thermal energy through its 

unauthorized use: a comparative- legal analysis. С. 124-129. Index 

Copernicus International The Concept of «Property» in Foreign Legal 

Science in the Context of Crimes С. 122-127. Index Copernicus 

International С. 88-94. Index Copernicus International 

8.Soloviova A. Some aspects of criminal-legal protection of property 

in Baltic countries (Latvia, Lithuania and Estonia). 

 

   

    Інформаційні ресурси 

 

         1. www.europa.eu.int – офіційний сайт Європейського Союзу. 

2. www.delukr.cec.eu.int – сайт представництва Європейського 

Союзу в Україні. 

3. https://www.energy-community.org/ – сайт Енергетичного 

Співтовариства. 

4. http://enref.org/ - сайт Проекту “Збільшення впливу 

громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі 

щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до 

імплементації Угоди про Асоціацію”. 

5. http://ua-energy.org/ - Інформаційно-аналітичний ресурс 

"Українська енергетика UA- Energy.org". 

6. www.eur-lex.europa.eu –lex. - база даних права Європейського 

Союзу. 
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Обсяг курсу 4  кредити ЄКТС ( 120 год.). 

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

год.,самостійна робота - 88 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 108 год. 

Результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

 

а)вміти аналізувати нові ідеї та концепції в теорії «Енергетичного 

права ЄС»;  

б) засвоїти понятійний апарат, що застосовується у «Енергетичному 

праві ЄС»;  

в) вміти аналізувати систему «Енергетичного права ЄС». 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-

правового змісту; 

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 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації 

 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Історичні етапи розвитку енергетичного права ЄС 

Тема 2. Поняття енергетичного права ЄС 

Тема 3.Джерела та принципи енергетичного права ЄС 

Тема 4. Інституційний механізм енергетичного права ЄС 

Тема 5. Правове регулювання розвитку енергетики у країнах - членах 

ЄС 

Тема 6. Правове регулювання енергетики у законодавстві України 

Тема 7. Правове регулювання співробітництва України та ЄС у сфері 

енергетики 

 

  

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, права ЄС, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу, розуміння джерел. 



Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативненавчання (форми – груповіпроекти, 

спільнірозробки і т. д.), проектно-орієнтованенавчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критеріїоцінюванн

я (окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступнимспівідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількістьбалів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: 

Очікується,щороботистудентівбудутьїхоригінальнимидослідженнями

чиміркуваннями. Відсутністьпосилань на використаніджерела, 

фабрикуванняджерел, списування, втручання в роботу 

іншихстудентівстановлять, але не обмежують, 

прикладиможливоїакадемічноїнедоброчесності. 

Виявленняознакакадемічноїнедоброчесності в письмовійроботі 

студента є підставою для їїнезарахуванннявикладачем, 

незалежновідмасштабівплагіатучи обману. Відвідання занять є 

важливоюскладовоюнавчання. Очікується, 

щовсістудентивідвідаютьусілекції і практичнізайняття курсу. 

Студентимаютьінформувативикладача про 

неможливістьвідвідатизаняття. У будь-

якомувипадкустудентизобов’язанідотримуватисяусіхстроківвизначен

их для виконанняусіхвидівписьмовихробіт, передбачених курсом. 

Література.Усялітература, яку студенти не 

зможутьзнайтисамостійно, буде наданавикладачемвиключно в 

освітніхцілях без права їїпередачітретім особам. 

Студентизаохочуються до використаннятакож й іншоїлітератури та 

джерел, якихнемаєсередрекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійнійроботі та 

балипідсумковоготестування. При 

цьомуобов’язкововраховуютьсяприсутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимістьпропусків та 

запізнень на заняття; користуваннямобільним телефоном, планшетом 

чиіншимимобільнимипристроямипід час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання і т. ін. 

 

Жодніформипорушенняакадемічноїдоброчесності не толеруються. 

 

 


