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Вибірковий блок «Економічне право ЄС» освітньої програми «Право» 

для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» 

складається з навчальних дисциплін:  

1) Вступ до економічного права ЄС 

2) Захист економічних прав в ЄС 

3) Конкурентне та договірне право ЄС 

4) Право компаній та ринків капіталів ЄС 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання 1, 2, 4, 8, 10, 13, 15, 18, 21 що визначені 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 644 від 20 липня 2022 р. Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань щодо економічного права ЄС як наднаціонального права 

та розвиток практичних фахових навичок, необхідних для консультування 

українських та іноземних суб’єктів господарювання з питань ведення бізнесу 

в країнах ЄС, захисту їхніх прав згідно з законодавством ЄС тощо. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

 комплексні доктринальні знання щодо основних понять, принципів 

та інститутів економічного права ЄС як наднаціонального права, його 

зв’язків з міжнародним економічним правом та національним правом країн-

членів, історичних аспектів його формування та тенденцій розвитку, 

сприйняття права ЄС як системи, заснованої на цінностях; 

 спеціальні знання щодо: свобод внутрішнього ринку ЄС, 

європейського механізму захисту економічних прав, конкурентного права 

ЄС, договірного права ЄС, права компаній та права ринків капіталів ЄС;  

 навички щодо самостійного пошуку, вивчення і використання 

практики Європейського суду та Європейського суду з прав людини з 

економічних питань, європейських навчальних та наукових джерел з 



тематики економічного права ЄС, вільне орієнтування у системі aсquis 

communautaire;  

 знання нормативного змісту і значення економічної частини Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, зобов’язань України згідно з Угодою про 

асоціацію у відповідних сферах, розуміння евроінтеграційної перспективи 

України та процесу оновлення Угоди про асоціацію; 

 знання ключової термінології економічного права ЄС українською 

та англійською мовами; 

 вміння оцінювати ступінь відповідності економічного 

(комерційного) законодавства України та законодавства ЄС з конкретних 

питань, формулювати пропозиції щодо усунення недоліків законодавства 

України шляхом наближення його до законодавства ЄС; 

 вміння застосовувати набуті знання для вирішення практичних 

ситуацій (казусів) з економічного права ЄС, що можуть включати невідомі 

студентам на момент вирішення казусу аспекти права ЄС; 

 навички використання порівняльно-правового методу та 

євроконформного тлумачення законодавства у правотворчій діяльності 

органів державної влади та у науково-дослідній роботі.  

 Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, європейських цінностей, європейських стандартів прав 

людини та принципу верховенства права, сприяння реалізації 

євроінтеграційного курсу України.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

 здатність консультувати українських та іноземних суб’єктів 

господарювання з питань ведення бізнесу в країнах ЄС, захисту їхніх прав 

згідно з законодавством ЄС та на підставі Європейської конвенції з прав 

людини; 

 здатність надавати експертні висновки з питань законодавства ЄС 

та стану відповідності законодавства України законодавству ЄС з 

відповідних питань;  

 здатність застосовувати практику Суду ЄС та Європейського суду з 

прав людини;  

 навички ефективної професійної комунікації в європейському 

академічному, громадському та бізнесовому середовищах;  



 здатність взаємодіяти з представниками інших професій в 

евроінтеграційному контексті та брати відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності; 

 спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення 

та пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем в сферах 

правотворчості, тлумачення права та правозастосування в контексті 

європейських цінностей та динаміки євроінтеграційних процесів; 

 удосконалені навички володіння юридичною англійською мовою. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Економічне 

право ЄС» кваліфікованими  фахівцями, у тому числі у формі авторських 

курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності з 

питань економічного права ЄС та європейської інтеграції України; 

 проведення гостьових лекцій з питань економічного права ЄС та 

європейської інтеграції України, у тому числі провідними зарубіжними 

викладачами;  

 широкому застосуванню методу практичного вирішення 

юридичних задач (казусів); 

 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять;  

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву 

іншомовних джерел;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження навчальної практики. 


