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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 

ШЕНГЕНСЬКОГО ПРАВА» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського 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 виникають в 

межах європейської інтеграції держав Шенгенського простору. 

Предмет охоплює вивчення виникнення Шенгенського простору та 

тенденції його подальшого розвитку; правову природу, джерела та 

структуру Шенгенського acquis як новітньої в міжнародному праві 

форми співробітництва європейських держав; особливості 

функціонування організаційно-правового механізму Шенгенського 

простору. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Предмет цікаво вивчати для розуміння особливостей застосування 

державами-членами та третіми країнами, з Шенгенського acquis; 

отримання громадянами третіх країн Шенгенської візи; знання 

положень Візового кодексу ЄС і його місце в уніфікації спільної 

візової політики ЄС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень у 

імміграційній сфері на основі логічних аргументів; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку розширення 

Шенгенського простору; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації щодо Шенгенського права; 

 здійснювати моніторинг та аналіз імміграційної політики ЄС щодо 

працевлаштування 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 

Шенгенського права; 

 здатність оцінювати масштаби легальної та нелегальної імміграції; 

 здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері візової 

політики ЄС. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Правова природа, джерела та структура 

Шенгенського acquis як новітньої в міжнародному праві форми 

співробітництва європейських держав. Особливості функціонування 

організаційно-правового механізму Шенгенського простору. 

Практика застосування державами-членами та третіми країнами 

Шенгенського acquis. Правові засади спільної візової політики 

держав Шенгенського простору. Положення Візового кодексу ЄС і 

його місце в уніфікації спільної візової політики ЄС. Специфіка 



правового регулювання спільної імміграційної політики ЄС. Основні 

напрями спільної імміграційної політики держав Шенгенського 

простору. Характер та форми співробітництва судових і 

правоохоронних органів держав Шенгенського простору. Зміст 

Шенгенського acquis у сфері захисту персональних даних. 

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

самостійна робота 

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

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 
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