
Розвиток законодавства України  

під впливом правових стандартів ЄС 

 

Семестр: 1   Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС -3); аудиторні 

години - 32 (лекції -16 , практичні -16) 

 

Лектор: Ничка Юрій Вадимович (nychkay@gmail.com). 

 

Результати навчання: 

знати:  

 правову природу процесу гармонізації законодавства України за правом ЄС 

 правові інструменти політики сусідства ЄС; 

 правові передумови  співпраці України та ЄС; 

 зміст та значення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

 договірний та інституційний механізм імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС; 

 правову природу та зміст Порядку денного  асоціації ЄС — Україна; 

 рішення Ради Асоціації та джерела права України, спрямовані на імплементацію Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС; 

 зміст та основні напрями гармонізації законодавства України за правом ЄС. 

вміти: 

 відшуковувати та застосовувати відповідні акти та норми права ЄС та національного 

права щодо гармонізації законодавства України за правом ЄС; 

 виявляти проблеми в процесі гармонізації законодавства України за правом ЄС та 

пропонувати шляхи їх подолання;  

 обгрунтовувати свою позицію спираючись на нормативно-правові та наукові аргументи; 

 застосовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності, зокрема в процесі 

створення проектів джерел права України.  

          

 Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою даної навчальної дисципліни є формування знань  студентів щодо особливостей 

правового регулювання відносин між Європейським Союзом та Україною та гармонізації 

українського законодавства з правом ЄС, а також набуття вмінь і навичок використання цих 

знань при здійсненні правових наукових досліджень та у практичній юридичній діяльності, 

зокрема при створенні проектів нормативно-правових актів. 

Завдання даної навчальної дисципліни полягає у: 

 розкритті поняття гармонізації законодавства України та права ЄС; 

 характеристиці основних напрямків політики ЄС щодо України ті її правових 

інструментів; 



 висвітленні взаємодії правових систем ЄС та України; 

 аналізі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як правової основи  гармонізації 

законодавства України та права ЄС;  

 поясненні договірного та інституційного механізмів регулювання відносин України та ЄС; 

 характеристиці основних напрямів гармонізації законодавства України з правом ЄС. 
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 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
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Форми та  методи навчання: ___________лекції, семінарські заняття_________________
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