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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення спрямований на правовідносини, що засвоєння 

студентами глибоких теоретичних знань про правові засади 

діяльності Євросоюзу, набуття студентами необхідних методичних 

та методологічних знань і практичних навичок в галузі права 

Європейського Союзу, можливість застосування набутих знань у 

відносинах з іноземним елементом. Протягом вивчення курсу 

студенти ознайомлюються з додатковим дидактичним матеріалом, 

відеоматеріалом, який допоможе їм дослідити поняття та структуру 

внутрішнього ринку ЄС. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Предмет цікаво вивчати для розуміння особливостей застосування 

державами-членами та третіми країнами права ЄС, поняття та 

принципи внутрішнього ринку Євросоюзу, митний союз, спільну 

торговельну політику, спільну зовнішню політику і політику 

безпеки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень у 

сфері внутрішнього ринку Євросоюзу на основі логічних 

аргументів; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку внутрішнього 

ринку Євросоюзу; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації щодо внутрішнього ринку Євросоюзу; 

 здійснювати моніторинг та аналіз внутрішнього ринку Євросоюзу 

задля працевлаштування та ведення економічної діяльності 

громадян України у державах-членах ЄС. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку внутрішнього ринку Євросоюзу; 

 здатність оцінювати масштаби розвитку внутрішнього ринку 

Євросоюзу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття внутрішнього ринку ЄС і його основні 

свободи. Внутрішній ринок як мета створення ЄС та його складові; 

поняття внутрішнього ринку ЄС; основні етапи створення 

внутрішнього ринку; правові засаді функціонування внутрішнього 

ринку ЄС; організаційно-правовий механізм  регулювання відносин 

на внутрішньому ринку; основні свободи внутрішнього ринку ЄС; 



внутрішній ринок ЄС та треті країни. 

Свобода руху товарів в ЄС і митні збори. Передумови 

створення митного союзу в рамках ЄС; внутрішній та зовнішній 

аспекти митного союзу; правові та організаційні засади 

функціонування митного союзу; єдиний митний тариф; митний 

союз і свобода пересування товарів в ЄС; поняття «товар» в праві 

Євросоюзу; заборона митних зборів в ЄС; поняття заходів 

еквівалентної дії митним зборам (ЗЕД); заборона (ЗЕД). 

Свобода руху товарів в ЄС і внутрішнє оподаткування. 

Правові засади регулювання внутрішнього оподаткування в ЄС; 

заборона дискримінаційного оподаткування на імпорт та експорт; 

фіскальні перешкоди і внутрішнє оподаткування; пряма і непряма 

дискримінація; однорідна продукція; непрямий захист через 

оподаткування. 

Кількісні  обмеження у торгівлі в ЄС. Дискримінаційні фізичні 

і технічні торгівлі обмеження в ЄС; заборона кількісних обмежень у 

торгівлі; заходи еквівалентної дії кількісним обмеженням (ЗЕКО); 

заходи загального та різного (вибіркового) застосування; заходи, які 

омежують деякі аспекти торгівлі; винятки з заборони кількісних 

обмежень у торгівлі.  

Правове регулювання свободи пересування товарів в ЄС. 

Організаційно-правовий механізм регулювання свободи 

пересування товарів в ЄС;  роль рішень Суду ЄС у забезпечення 

свободи пересування товарів в ЄС; особливості регулювання 

експорту в Євросоюзі; правове регулювання державних монополій в 

ЄС; правове регулювання надання державної допомоги в ЄС. 

        Правові засади свободи руху осіб в ЄС. Особливості правового 

регулювання свободи пересування осіб в Євросоюзі; вертикальна і 

горизонтальна пряма дія норм у сфері вільного руху людей в 

Євросоюзі; пряма і непряма дискримінація щодо вільного руху 

людей в Євросоюзі; скасування перешкод для вільного руху осіб; 

коло осіб, які користуються свободою пересування; поняття 

«робітник» в праві Євросоюзу; свобода пересування працівників в 

ЄС; винятки та обмеження для свободи пересування працівників; 

роль рішень Суду ЄС у забезпеченні свободи пересування 

працівників в ЄС. 

        Правові засади свободи заснування та надання послуг в ЄС. 

Поняття ділового заснування в ЄС; правові основи свободи 

заснування в ЄС; поняття «суб’єкт підприємницької діяльності» в 

праві Євросоюзу; правові інструменти регулювання свободи 

заснування в ЄС; роль судових рішень у забезпеченні свободи 

заснування в ЄС; види обмежень свободи заснування в ЄС; 

гармонізація законодавства ЄС в сфері свободи заснування; взаємне 

визнання кваліфікації та дипломів в Євросоюзі. Поняття послуг в 

ЄС; правові засади надання послуг в ЄС; умови надання послуг в 

ЄС; свобода отримання послуг в ЄС; заборона дискримінації 

надання та отримання послуг в ЄС; винятки з заборони 

дискримінації надання та отримання послуг в ЄС. 

Правові засади свободи пересування капіталу в ЄС. Поняття 

капіталу в праві ЄС. Правові основи здійснення свободи 

пересування капіталу в ЄС. Основні види руху капіталів в ЄС. 

Обмеження свободи пересування капіталу в ЄС. Свобода 

пересування капіталів в ЄС і треті країни. 

Види занять: лекції, практичні заняття, аналіз судових рішень, 

самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 



 

 

фото  

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на бакалаврському рівні  

 

 

 

 рівні вищої освіти 

для фахових дисциплін перерахувати дисципліни, на вивчення яких 

базується Ваша дисципліна 

Пореквізити Знання можуть використовуватися для кваліфікаційної роботи 

ассс при написанні кваліфікаційної роботи 

 
Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мушак Н. Б. Правові засади функціонування Шенгенського 

простору: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 442 с. 

2. Мушак Н. Б. Запровадження безвізового режиму для громадян 

України є європейська інтеграція. Українська Революція гідності, 

агресія РФ і міжнародне право: монографія. Київ: К. І. С., 2014. 

С. 166–175. 

3. Мушак Н. Б. Класифікація міжнародних організацій. Право 

міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: навч. 

посібник / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, М. О. Дей. Київ: Вид-во 

«Ліра-К», 2014. С. 21–24. 

4. Мушак Н. Б. Застосування санкцій проти Росії як засіб захисту 

економічних інтересів України. Український часопис міжнародного 

права. 2014. № 4. С. 185–192. 

5. Мушак Н. Б. Шенгенське право. Європейське право: право 

Європейського союзу: підручник: у 3 кн. / за заг. ред. 

В. І. Муравйова. Київ: Ін Юре, 2015. Кн. 3. С. 204–252. 
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