Проєкт ЄС Єразмус+ Модуль Жан Моне Курс «Конституційне право
ЄС» (Project 101047498 — EU-Const) є вступом до конституційного права ЄС,
його ключових елементів, принципів та основних понять; курс стимулює
інтерес до ЄС та внутрішніх реформ. “EU-Const” спрямований на
популяризацію європейських конституційних цінностей та поширення знань
про конституційне право ЄС. “EU-Const” ґрунтується на ідеї, що стратегічна
мета України – набуття членства в ЄС – не може бути досягнута без
імплементації європейських конституційно-правових стандартів і цінностей,
без гармонізації конституційного ладу України з конституційним ладом ЄС.
“EU-Const” висвітлює історію конституційного шляху ЄС, акцентуючи
увагу на тому, що «Конституція ЄС», котра складається з безлічі юридичних
текстів та судової практики, є досить рухомою, і темпи змін протягом останніх
десятиліть тільки зростають. “EU-Const” надає змогу студентові осмислити
складний конституційний порядок ЄС, зосередившись на його основних
особливостях.
Курс спрямований на з’ясування основних інституційних елементів
правового порядку ЄС. Він аналізує: зародження та еволюцію процесу
європейської інтеграції; розподіл компетенції між ЄС та державами-членами;
установи Союзу та їхні акти; судову систему ЄС тощо.
“EU-Const” буде викладатись на 3 курсу юридичного факультету для
студентів спеціальностей «Право» та «Міжнародне право».
Курс включає 64 аудиторних годин: по 32 години лекцій та семінарів.
Планується охопити аудиторію понад 320 студентів юридичного факультету
за 3 роки реалізації Модулю.
По завершенню курсу студенти будуть знати: основні положення
«Конституції ЄС» та проблеми, пов’язані з їх імплементацією в Україні;
основні конституційно-правові теорії та моделі інституційної побудови ЄС; а
також будуть розуміти еволюцію, сучасний стан і перспективи розвитку
конституційного права ЄС та сучасні проблеми і виклики, що стоять перед ЄС
у конституційно-правовій сфері.
The course "EU Constitutional Law" - is an introduction to EU constitutional
law, its key elements, principles and basic concepts; the course stimulates interest in
the EU and domestic reforms. EU-Const aims to promote European constitutional
values and disseminate knowledge about EU constitutional law. EU-Const is based
on the idea that Ukraine's strategic goal of gaining EU membership cannot be
achieved without the implementation of European constitutional and legal standards
and values, without harmonizing Ukraine's constitutional order with the EU's
constitutional order.
The EU-Const highlights the history of the EU's constitutional path,
emphasizing that the EU Constitution, which consists of many legal texts and case

law, is quite mobile, and the pace of change has only increased in recent decades.
EU-Const allows the student to understand the complex constitutional order of the
EU, focusing on its main features.
The course aims to clarify the main institutional elements of the EU legal order.
It analyzes: the origin and evolution of the process of European integration; division
of competences between the EU and the Member States; Union institutions and their
acts; EU judicial system, etc.
"EU-Const" will be taught in the 3rd year of the Faculty of Law for students
majoring in "Law" and "International Law". The course includes 64 classroom
hours: 32 hours of lectures and seminars. It is planned to reach the audience of more
than 320 law students for 3 years of implementation of the Module.
Upon completion of the course, students will know: the main provisions of
the "EU Constitution" and the problems associated with their implementation in
Ukraine; basic constitutional and legal theories and models of EU institution
building; and will understand the evolution, current state and prospects of
development of EU constitutional law and current problems and challenges facing
the EU in the constitutional and legal sphere.

