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КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ЦИВІЛЬНЕ, ЦИВІЛЬНЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ПРАВО УКРАЇНИ 

 

1. Конституційне право як основа національного права. Юридична сила конституції. 

Конституціоналізм та конституційний лад України. Україна як демократична республіка: 

конституційні засади. Унітарність Української держави в системі засад конституційного ладу. 

Конституційні засади функціонування національно-культурної сфери в Україні. Конституція 

України та громадянське суспільство. Конституційний статус особи в Україні. Законодавча 

влада в Україні: конституційна характеристика. Конституційний статус Президента України. 

Виконавча влада в Україні: конституційна характеристика. Судова влада в Україні. Правовий 

захист Конституції. 

2. Адміністративне право як галузь публічного права. Принципи в адміністративному 

праві. Субʼєкти адміністративного права. Інструменти публічного адміністрування. 

Адміністративна процедура. Адміністративні послуги. Захист прав приватної особи у сфері 

публічного адміністрування. Службове право. Адміністративне деліктне право. 

Адміністративне судочинство в Україні. 

3. Цивільне право в системі права України. Джерела цивільного права України. Цивільні 

правовідносини. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи як 

суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво в 

цивільному праві. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність. Особисті 

немайнові права фізичної особи. Право власності (загальні положення). Набуття та 

припинення права власності. Право спільної власності. Захист права власності. Речові права 

на чуже майно. Право інтелектуальної власності: загальні положення. Авторське право та 

суміжні права. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку. 

Загальні положення про зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання. Припинення 

зобов’язання. Порушення зобов’язання. Цивільно-правова відповідальність. Загальні 

положення про договір. Договір купівлі-продажу: загальні положення. Окремі види договору 

купівлі-продажу. Договір дарування. Договори ренти та довічного утримання (догляду). 

Договір найму (оренди). Окремі види договору найму (оренди). Договір найму (оренди) 

житла. Договір позички. Договір підряду. Окремі види договору підряду. Договір про 

надання послуг: загальні положення. Договори в сфері надання транспортних послуг. 

Договір зберігання. Договір страхування. Договір доручення. Договір комісії. Договір 

управління майном. Договір позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу. 

Договір банківського рахунка. Договір факторингу. Договори щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності. Договір про спільну діяльність. Недоговірні 

зобов’язання. Загальні положення про спадкування. Здійснення права на спадкування. 

Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір.  

4. Загальні положення цивільного процесуального права. Принципи цивільного 

судочинства. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Учасники справи. 

Представники. Інші учасники судового процесу. Цивільна юрисдикція. Докази та 

доказування. Процесуальні строки. Судові виклики та повідомлення. Судові витрати. Заходи 

процесуального примусу. Позовне провадження. Наказне провадження. Окреме 

провадження. Перегляд судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням 

судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий 

контроль за виконанням судових рішень. Відновлення втраченого судового провадження. 



Визнання та виконання рішень іноземних судів. Судові доручення про надання правової 

допомоги. 

5. Загальні засади кримінального права України. Поняття, ознаки та види (за ступенем 

тяжкості) кримінальних правопорушень за кримінальним правом України. Малозначність 

діяння та її юридичне значення за КК України. Об'єкт кримінального правопорушення. 

Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Суб'єкт кримінального 

правопорушення. Суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення. Стадії 

кримінального правопорушення. Співучасть у кримінальному правопорушенні за КК 

України. Причетність до кримінального правопорушення. Множинність кримінальних 

правопорушень. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. Заходи 

кримінально-правового характеру: загальні положення. Звільнення від кримінальної 

відповідальності. Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання 

та його відбування. Судимість. Примусові заходи медичного характеру, примусове 

лікування, примусові заходи виховного характеру. Спеціальна конфіскація. Заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Основні різновиди норм та наскрізні 

юридичні поняття і юридичні конструкції Особливої частини КК України. Злочини проти основ 

національної безпеки України. Кримінальні правопорушення проти особи. Кримінальні 

правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та 

громадянина. Кримінальні правопорушення проти власності. Кримінальні правопорушення 

проти громадської безпеки. Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. 

Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші кримінальних правопорушень проти здоров’я населення. 

Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян. Кримінальні правопорушення у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 

6.        Загальні положення кримінального процесуального права. Засади кримінального 

провадження. Суд та учасники кримінального провадження. Докази та доказування в 

кримінальному провадженні. Процесуальні документи, строки та витрати. Заходи 

забезпечення кримінального провадження. Досудове розслідування. Слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії. Повідомлення про підозру. Зупинення та закінчення 

досудового розслідування. Судове провадження у першій інстанції. Судові рішення. 

Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження з виконання судових рішень. 

Провадження в суді касаційної інстанції. Особливі порядки кримінального провадження.  

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

 

1. Сфера дії міжнародного публічного права та його характерні особливості. Природа 

юридично обов’язкової сили міжнародного публічного права. Функції міжнародного 

публічного права. Теорії співвідношення міжнародного публічного права і національного 

права. Імплементація норм міжнародного публічного права. Поняття та характерні риси норм 

міжнародного публічного права. Види норм міжнародного публічного права та їх 

класифікація. Ієрархія норм міжнародного публічного права. Кодифікація норм 

міжнародного публічного права. Поняття основних принципів міжнародного публічного 

права. Функції основних принципів міжнародного публічного права. Природа й ознаки 

основних принципів міжнародного публічного права. Класифікація та зміст основних 

принципів міжнародного публічного права. 5. Поняття та види джерел міжнародного 

публічного права. Міжнародний договір. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. 

Рішення міжнародних міжурядових організацій. «М’яке» міжнародне право. Рішення 

міжнародних судових органів.  Односторонні акти держав. 

2. Зміст інституту міжнародної правосуб’єктності. Поняття суб’єкта міжнародного 

публічного права. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права. Види і форми 

визнання. Визнання нових держав та урядів. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних 

міжурядових організацій. Питання міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб. Поняття, 



підстави та об’єкт дії норм правонаступництва. Правонаступництво держав щодо 

міжнародних договорів. Правонаступництво держав щодо державної власності, архівів та 

боргів. Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з припиненням існування СРСР 

та правонаступництво України. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо 

договорів 1978 р. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної 

власності, державних архівів і державних боргів 1983 р. 

3. Поняття, правова природа та підстави для виникнення відповідальності за 

міжнародним публічним правом. Протиправні діяння в міжнародному публічному праві та їх 

класифікація. Обставини, що звільняють від відповідальності в міжнародному публічному 

праві. Суб’єкти відповідальності в міжнародному публічному праві. Види та форми 

відповідальності в міжнародному публічному праві. Статті про відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння 2001 р. Відповідальність за правомірну діяльність. 

Міжнародно-правові зобов’язання erga omnes суб’єкта міжнародного права перед іншими 

державами та міжнародним співтовариством. Умови правомірності та механізм застосування 

санкцій за міжнародним публічним правом. Поняття, підстави, умови правомірності та 

механізм застосування контрзаходів. Санкції щодо Російської Федерації та персональні 

спеціальні обмежувальні заходи, спрямовані на припинення агресії РФ проти України. 

Поняття естоппеля в міжнародному публічному праві та його застосування у випадках 

порушень міжнародно-правових зобов’язань. Концептуальні підходи до кваліфікації 

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994 р.) (Будапештський меморандум) та її 

правові наслідки. 

4. Поняття й основні категорії населення. Питання громадянства в міжнародному 

публічному праві. Справа Ноттебома 1955 р. (Міжнародний Суд ООН). Правовий статус 

іноземців, осіб без громадянства та осіб з множинним громадянством. Гаазька конвенція, що 

регулює деякі питання, пов’язані з колізією законів про громадянство, 1930 р. та Конвенція 

про громадянство заміжньої жінки 1957 р. Європейська конвенція про громадянство 1997 р. 

Конвенція про статус апатридів 1954 р. та Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 

р. Правовий статус біженців. Конвенція про статус біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 

р. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Право притулку. 

5. Джерела та принципи міжнародного гуманітарного права. Кваліфікація збройних 

конфліктів та сфера застосування міжнародного гуманітарного права. Міжнародні збройні 

конфлікти та їх правове регулювання. Неміжнародні збройні конфлікти (збройні конфлікти 

неміжнародного характеру) та їх правове регулювання. Учасники збройного конфлікту. 

Засоби та методи ведення війни. Конвенція про заборону або обмеження застосування 

конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних 

ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р. та додаткові протоколи до неї. Правовий 

режим окупації. Гаазька конвенція та Положення про закони і звичаї війни на суходолі 1907 

р. Кваліфікація збройного конфлікту на території України (від 2014 р. до цього часу). 

6. Джерела та принципи міжнародного кримінального права. Міжнародні злочини та 

індивідуальна кримінальна відповідальність за міжнародним правом. Конвенція про 

запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. Конвенція проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання 1984 р. Юрисдикційні питання у міжнародному кримінальному праві та 

міжнародний кримінальний процес. Міжнародні кримінальні судові установи. Римський 

статут Міжнародного кримінального суду. Форми та напрямки міжнародного 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю . Правова допомога та екстрадиція.  

Попереднє розслідування ситуації в Україні Офісом Прокурора Міжнародного 

кримінального суду. 

7. Поняття та види територій у міжнародному публічному праві. Поняття 

територіального верховенства, правова природа, склад та підстави зміни державної території. 

Державні кордони та їх правовий режим. Територіальні спори та претензії. Території з 

особливим правовим режимом. Правовий режим Антарктики. Джерела та принципи 

міжнародного морського права. Класифікація та юридичний статус морських просторів 



згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 р. Правовий статус і режим внутрішніх 

вод, територіального моря, прилеглої зони, виключної економічної зони, континентального 

шельфу, архіпелажних вод, відкритого моря, Міжнародного району морського дна, 

міжнародних проток та міжнародних каналів згідно з Конвенцією ООН з морського права 

1982 р. Правовий режим Арктики. 

8. Джерела та принципи права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 р. Сторони в міжнародних договорах. Укладення договору. Дія 

та дійсність міжнародного договору. Тлумачення міжнародного договору. Припинення 

міжнародних договорів. Поняття, джерела та принципи права зовнішніх зносин. Органи 

зовнішніх зносин держави та їх система. Дипломатичне право. Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961 р. Консульське право. Віденська конвенція про консульські 

зносини 1963 р. Право спеціальних місій. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. 

Дипломатичне право міжнародних організацій. Віденська конвенція про представництво 

держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.  

Поняття, джерела та принципи права міжнародних організацій. Поняття, ознаки та 

класифікація міжнародних міжурядових організацій. Організація Об’єднаних Націй. Статут 

ООН 1945 р.  Регіональні міжнародні міжурядові організації. Міжнародні неурядові 

організації 

9. Джерела та принципи права мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття 

міжнародного спору та класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів. 

Міжнародний Суд ООН. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду ООН. Регіональні й 

спеціальні міжнародні судові установи. Міжнародні арбітражні (третейські) суди. Вирішення 

міжнародних спорів у рамках міжнародних організацій. Джерела та принципи права 

міжнародної безпеки. Засади колективної безпеки за міжнародним правом. Засади 

здійснення миротворчих операцій за міжнародним правом. Роззброєння та обмеження 

озброєнь. Невоєнні аспекти міжнародної безпеки. 

10. Джерела та принципи міжнародного економічного права. Міжнародні економічні 

організації. Юрисдикційні імунітети держав та їх власності. Європейська конвенція про 

імунітет держав 1972 р. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у сфері 

міжнародних економічних відносин за міжнародним правом. Вирішення міжнародних 

економічних спорів. Вашингтонська конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів 

між державами та іноземними особами інших держав 1965 р. Сеульська конвенція 1985 р. 

про заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій. Право Світової 

організації торгівлі. Угода про заснування Світової організації торгівлі 1994 р. Генеральна 

угода з тарифів і торгівлі 1994 р. Джерела та принципи міжнародного екологічного права. 

Конвенція про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті 1991 р. Конвенція 

про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) 1998 р. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

1. Природа та сутність прав людини. Класифікація прав людини. Універсальність прав 

людини. Захист прав людини в діяльності Ліги Націй. Захист прав людини в рамках ООН: Статут 

ООН, Загальна декларація прав людини 1948 р. Рада ООН з прав людини. Верховний Комісар 

ООН з прав людини. Процедура 1503. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

1966 р. Комітет з прав людини. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

1966 р. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав. Конвенція ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. 

Конвенція ООН про права дитини 1989 р. Комітет з прав дитини. Конвенція проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

1984 р. Комітет проти катувань. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. Комітет по ліквідації расової дискримінації. Конвенція ООН про права осіб 

з інвалідністю 2006 р. Комітет з прав осіб з інвалідністю.  



2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: принципи 

тлумачення, особливості застосування в національному правопорядку. Європейський суд з прав 

людини: юрисдикція та процедура звернення. Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини в Україні. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІУ. Контроль Комітету 

Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. вропейська 

соціальна хартія (переглянута). Захист прав людини в Європейському Союзі. Хартія 

основоположних прав Європейського Союзу 2000 р. Діяльність ОБСЄ у сфері визначення та 

просування стандартів захисту прав людини (Бюро з демократичних інститутів і прав людини 

ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин). Міжамериканська система 

захисту прав людини. Африканська система захисту прав людини. Субрегіональні системи 

захисту прав людини в Африці. Арабська система захисту прав людини. Захист прав людини в 

рамках АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 

3. Обсяг та складові права на життя. Зобов’язання держави щодо права на життя. Практика 

Європейського суду з прав людини щодо права на життя (справа «Макканн та інші проти 

Сполученого Королівства» (McCann and Others v. United Kingdom), № 18984/91, рішення Великої 

палати 1995 р.). Обсяг та складові заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження чи покарання. Зобов’язання держави щодо заборони катувань, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання. Практика 

Європейського суду з прав людини щодо заборони катувань, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження чи покарання (справа «Каверзін проти України», № 

23893/03, 2012 р.). Обсяг та складові права на свободу та особисту недоторканність. Зобов’язання 

держави щодо права на свободу та особисту недоторканність. Практика Європейського суду з 

прав людини щодо права на свободу та особисту недоторканність (справа «Харченко проти 

України», № 40107/02, 2011 р.).  

4. Обсяг та складові права на повагу до приватного і сімейного життя, житла та 

кореспонденції. Зобов’язання держави щодо права на повагу до приватного і сімейного життя, 

житла та кореспонденції. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до 

приватного життя (справа «С. і Марпер проти Сполученого Королівства» (S and Marper v. United 

Kingdom), №№ 30562/04, 30566/04, рішення Великої палати 2008 р.). Практика Європейського 

суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (справа «Савіни проти України», 

№ 39948/06, 2008 р.; справа «М.Р. і Д.Р. проти України», № 63551/13, 2018 р.). Практика 

Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до житла (справа «Німіц проти 

Німеччини» (Niemietz v. Germany), № 13710/88, 1992 р.; справа «Кривіцька та Кривіцький проти 

України», № 30856/03, 2011 р.). Практика Європейського суду з прав людини щодо права на 

повагу до кореспонденції (справа «Роман Захаров проти Росії» (Roman Zakharov v. Russia), № 

47143/06, рішення Великої палати 2015 р.). 

5. Обсяг та складові права на свободу думки, совісті і релігії. Зобов’язання держави щодо 

права на свободу думки, совісті і релігії. Практика Європейського суду з прав людини щодо права 

на свободу думки, совісті і релігії (справа «Коккінакіс проти Греції» (Kokkinakis v. Greece) № 

14307/88, 1993 р.). Обсяг та складові права на свободу вираження поглядів. Зобов’язання держави 

щодо права на свободу вираження поглядів. Практика Європейського суду з прав людини щодо 

права на свободу вираження поглядів (справа «Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria), № 

9815/82, 1986 р.; справа «Швидка проти України», № 17888/12, 2014 р.). Обсяг та складові права 

на свободу зібрань та об’єднання. Зобов’язання держави щодо права на свободу зібрань та 

об’єднання. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу зібрань та 

об’єднання (справа «Веніамін Тимошенко та інші проти України», № 48408/12, 2014 р.). 

6. Обсяг та складові права на власність. Зобов’язання держави щодо права на власність. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на власність (справа «Спорронґ і 

Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), №№ 7151/75, 7152/75, 1982 р.; справа 

«Лоізіду проти Туреччини» (Loizidou v. Turkey), № 15318/89, рішення Великої палати 1996 р.). 

Обсяг та складові заборони дискримінації. Зобов’язання держави щодо заборони дискримінації. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони дискримінації (справа «Пічкур 



проти України», № 10441/06, 2013 р.; справа «D.H. та інші проти Чеської Республіки» (D.H. and 

Others v. the Czech Republic), № 57325/00, рішення Великої палати 2007 р.).  

7. Обсяг та складові права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту. 

Зобов’язання держави щодо права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного 

захисту. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на справедливий" суд та на 

ефективний засіб юридичного захисту (справа «Олександр Волков проти України», № 21722/11, 

рішення Великої палати 2013 р.; справа «Бурмич та інші проти України», №№ 46852/13, 

47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.). 

8. Правомірне обмеження прав людини. Відступ держави від своїх зобов’язань у сфері прав 

людини за надзвичайних станів. Застосування міжнародних стандартів прав людини у період 

збройних конфліктів. Захист поранених і хворих у діючих арміях. Захист поранених, хворих та 

осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі. Захист військовополонених. 

Захист цивільного населення під час війни. Захист жінок та дітей під час війни. 

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

 

1. Поняття міжнародного приватного права. Джерела міжнародного приватного права. 

Поняття і види колізійних норм. Основні формули прикріплення. Принципи міжнародного 

приватного права. Правові режими. Взаємність. Методи регулювання в міжнародному 

приватному праві. Поняття та особливості міжнародних цивільних правовідносин. Громадяни 

як суб'єкти міжнародного приватного права. Юридичні особи в міжнародному приватному 

праві. Позовна давність в міжнародному приватному праві. Представництво та довіреність в 

міжнародному приватному праві. Захист суб'єктивних прав в міжнародному приватному 

праві. Уніфікація міжнародного приватного права. Кодифікація міжнародного приватного права. 

2. Речове право в міжнародному приватному праві. Загальні питання міжнародної 

охорони прав інтелектуальної власності. Авторські та суміжні права в міжнародному 

приватному праві. Міжнародно-правовий захист прав промислової власності. Договір в 

міжнародному приватному праві. Міжнародна купівля-продаж. Міжнародний лізинг. 

Міжнародний підряд. Міжнародні перевезення. Посередницькі договори в міжнародному 

приватному праві. Міжнародні грошові зобов’язання. Міжнародні ліцензійні договори. 

Міжнародний франчайзинг. Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. 

Міжнародне сімейне право. Міжнародне спадкове право. Міжнародне приватне трудове право. 

Цивільний процес в міжнародному приватному праві. Визнання та виконання іноземних 

судових рішень за українським законодавством та міжнародними угодами України. 

Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

1. Поняття та структура права Європейського Союзу. Етапи розвитку права ЄС. 

Лісабонські договори 2007 р. про ЄС та функціонування ЄС. Поняття та структура права 

Європейського Союзу. Суб’єкти права ЄС. Джерела права ЄС. Політики та компетенція 

Європейського Союзу. Межі та види компетенції Європейського Союзу. Примат та пряма дія 

права ЄС. Принципи субсидіарності та пропорційності в праві ЄС. Договірний механізм 

Європейського Союзу. Інституційний механізм Європейського Союзу. Європейський 

парламент. Європейська Рада. Рада Європейського Союзу. Комісія Європейського Союзу. Суд 

Європейського Союзу. Європейський Центральний Банк. Рахункова палата. Система актів 

інститутів Європейського Союзу. Регламент ЄС. Директива ЄС. Рішення ЄС. Рекомендації та 

висновки ЄС. Право Європейського Союзу і внутрішнє право держав-членів. Право ЄС і 

міжнародне право.  

2. Економічний і валютний союз ЄС. Основні свободи внутрішнього ринку ЄС. Митний 

Союз як основа створення спільного ринку. Свобода руху товарів на внутрішньому ринку ЄС. 

Свобода руху осіб на внутрішньому ринку ЄС. Свобода заснування і свобода руху послуг на 

внутрішньому ринку ЄС. Свобода руху капіталів на внутрішньому ринку ЄС. Гармонізація 

законодавства в ЄС. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС. Спільна торговельна 



політика в ЄС. Питання захисту прав людини в рамках Європейського Союзу. Простір 

свободи, безпеки та юстиції ЄС. Конкурентне право ЄС. Поняття права зовнішніх зносин 

Євросоюзу. Договірна практика ЄС. Поняття та зміст acquis Європейського Союзу. Значення 

acquis (спільного доробку) у співпраці ЄС з третіми країнами. Шенгенське acquis. 

Європейська політика сусідства. Європейська політика східного партнерства. Правові 

інструменти співпраці України з Євросоюзом. Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом 2014 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

міжнародного права                                                                             В.В. Мицик 


