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Головна мета свята: 

Указ Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003 

формування позитивної громадської думки щодо 

євроінтеграційного курсу України; 

ознайомлення громадськості з європейськими цінностями 

та традиціями; 
популяризація загального європейського культурного 

надбання серед громадськості; 

залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної 

з інтеграцією країни до ЄС. 

Враховуючи стратегічний   курс   України    на    європейську інтеграцію, встановлено 

в Україні День Європи,  який відзначають щорічно у третю суботу травня 



Основи права Європейського 

Союзу : нормат. матеріали / за заг. 

ред. М. В. Буроменського ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2015. – 328 с. 

Конвенція, підписана 

урядами держав-учасниць 

Ради Європи 1950 року є 

фундаментальною 

основою комплексу 

міжнародно-правового 

регулювання в галузі прав 

і свобод, законних 

інтересів та потреб 

людини.  

Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод : 

зб. законод. актів : станом на на 

 3 верес. 2018 р. – Відповідає офіц. 

тексту. – Харків : Право, 2018. –  

107 с. 

Збірник містить 

основні нормативні 

документи, необхідні 

для опанування 

студентами 

навчальних курсів із 

права Європейського 

Союзу 



Висвітлюються історичні етапи становлення 

та розвитку європейського права, юридична 

природа, правова система та його джерела, 

правові механізми функціонування основних 

свобод внутрішнього ринку, напрями діяльності, 

економічні політики ЄС, правове регулювання 

фінансово-економічних відносин, державних 

закупівель, антимонопольного, транспортного, 

трудового, соціального законодавства ЄС, 

реалізація спільної зовнішньої політики  та політики 

безпеки, шенгенського aquis ЄС, а також 

гармонізації законодавства України з правом ЄС. 

Європейське право. Право 

Європейського Союзу : підручник : у 

4 кн. / Київ. нац. ун-т  

ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин; за заг. ред. В. І. Муравйова. 

– Київ : Ін Юре, 2015–2016. – Кн. 1–4. 



Проаналізовано сучасний стан та перспективи 

подальшого розвитку права ЄС, розкрито зміст 

основних принципів, інститутів, надано характе-

ристику організаційно-правового механізму ЄС, 

приділено увагу положенням окремих галузей. 

Акцентовано увагу на питанні співробітництва між 

ЄС та Україною, а також на проблемі гармонізації 

українського законодавства. 

Для студентів, аспірантів, викладачів 

юридичних закладів вищої освіти, науковців, а 

також усіх, хто цікавиться проблемами права 

Європейського Союзу. 

Основи права Європейського Союзу : 

підручник / за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 

Харків : Право, 2018. – 456 с. 



Право Європейського Союзу : 

підручник / Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад." ; за ред.  

Р. А. Петрова. – 7-е вид., змін. і 

допов. – Київ : Істина, 2017. – 384 с. 

У підручнику стисло та доступно 

характеризуються усі загальні елементи 

структури, компетенція та відмінності інститутів, 

внутрішній ринок Європейського Союзу. 

Розглянуто зміст, цілі та правове регулювання 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС в правову систему України.  

Вивчається статус громадян України та 

території держав-членів ЄС. Дається аналіз змін 

до конституційного устрою ЄС, запровадженого 

Лісабонським Договором. 



Наукове осмислення сутності такого політико-

правового явища, як європейський 

парламентаризм, та його ролі у забезпеченні 

зворотного зв'язку між соціальним середовищем і 

політичною системою. Висвітлюються загальні 

засади європейської міждержавної інтеграції, роль 

європейських парламентських інституцій в 

утвердженні європейських цінностей, функції, пов-

новаження, порядок формування, структура 

Європейського парламенту як інституту 

представництва загальноєвропейського рівня. 

Вступ до європейського 

парламентського права / Верхов. 

Рада України, Ін-т законодавства ; за 

ред. В. О. Зайчука. – Київ : Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України, 

2015. – 476 с. 



Аббакумова, Д. В. Комітет Міністрів 

Ради Європи: міжнародно-правова 

природа та повноваження : 

монографія / Д. В. Аббакумова ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; наук. 

ред. М. В. Буроменський. – Харків : 

Право, 2016. – 256 с. 

Досліджуються міжнародно-правова природа, 

повноваження, роль і місце Комітету Міністрів у 

системі головних органів Ради Європи. З’ясована 

правова природа актів Комітету Міністрів.  

Розглянуто основні повноваження, серед яких 

важливе місце займають моніторинг виконання 

зобов’язань державами – членами Ради Європи та 

нагляд за виконанням рішень Європейського суду з 

прав людини, здійснення яких є прямим наслідком 

реалізації мети Ради Європи, закріпленої в Статуті 

цієї міжнародної організації. 



У монографії досліджуються витоки європейської 

моделі конституціоналізму, ключові етапи її формування, 

аналізуються базові конституційні цінності та структурні 

елементи. Окрема увага приділена конституційним 

кризам у сучасних європейських державах. Сучасні 

виклики європейської моделі конституціоналізму 

проектуються на українські реалії державотворення. 

Дослідження виконане на основі використання широкого 

кола доктринальних джерел, конституцій та 

законодавства європейських держав, документів органів 

Ради Європи, Європейського Союзу, практики ЄСПЛ.  

Бориславська О. М. Європейська 

модель конституціоналізму: 

системно-аксіологічний аналіз : 

монографія / О. М. Бориславська ; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2018. – 384 с. 



Харитонов Є. О. Україна – 

Європа: проблеми адаптації у 

галузі приватного права : 

монографія / Є. О. Харитонов. – 

Одеса : Фенікс, 2017. – 358 с. 

У виданні за допомогою теорії взаємодії 

правових систем досліджуються питання 

адаптації України до Європейської спільноти у 

галузі приватного права. Із врахуванням 

вітчизняного досвіду участі у інтеграційних 

процесах, а також завдань, що постають перед 

Україною у зв'язку з підписанням Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, розглядаються 

основні проблеми такої адаптації та можливі 

шляхи їхнього вирішення. 



Трихліб К. О. Гармонізація 

законодавства України і 

законодавства ЄС: наближення 

загальноправової термінології : 

монографія / К. О. Трихліб ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2015. – 224 с. 

Проаналізовано різні підходи до визначення 

гармонізації законодавства України і законодавства 

ЄС, наголошено на ролі загальноправової 

термінології у процесі наближення законодавства 

України до ЄС як головного інструмента 

гармонізації, що сприяє формуванню концептуально 

спільних підходів до європейського праворозуміння, 

регулюванню суспільних відносин на засадах 

верховенства права, поваги до основних прав і 

свобод людини.  



Брацук І. З. Теоретико-правові засади 

імплементації права Європейського 

Союзу в національне право держав-

членів : монографія / І. З. Брацук ; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 230 с. 

Комплексно досліджено механізми взаємодії 

права ЄС та національного права держав-членів; 

увага приділяється дослідженню специфіки та 

особливостей функціонування конституційно-

правових механізмів взаємодії права ЄС та 

національного права держав-членів; на основі аналізу 

рішень Суду ЄС та національних судів держав-членів 

встановлюється їх роль в забезпеченні належного 

співвідношення та розвитку двох даних 

правопорядків. 



Міжнародне енергетичне право і 

стійкий розвиток : навч.-метод. посіб. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; 

уклад. О. Я. Трагнюк. – Харків : Право, 

2015. – 160 с.  

Актуальні проблеми енергетичного 

права та енергетичної політики ЄC : 

навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т 

 ім. Ярослава Мудрого ; уклад.:  

І. А. Шуміло, Б. Ю. Ребриш. – Харків : 

Право, 2015. – 128 с. 

Перспективи міжнародних відносин 

у сфері енергетики та захисту 

довкілля : навч.-метод. посіб. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; 

уклад.: А. М. Євков, Я. С. Бенедик. – 

Харків : Право, 2015. – 128 с.  

Навчально-методичні посібники підготовлено 

відповідно до завдань проекту «Розробка регіональних 

міждисциплінарних правових студій з питань 

енергетики та навколишнього середовища» за 

програмою Європейської комісії ТЕМПУС.  



Петришина М. О. Міжнародно-

правові стандарти у сфері місцевого 

самоврядування : наук. доп.  

/ М. О. Петришина, О. О. Петришин ; 

НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та 

місц. самоврядування. – Харків : Право, 

2016. – 44 с. 

У науковій доповіді досліджено міжнародний 

досвід правового регулювання організації та 

функціонування місцевого самоврядування, 

подальше застосування якого має посприяти 

вдосконаленню місцевого самоврядування в Україні. 

Приведено перелік та проаналізовано ключові акти 

системи міжнародно-правових стандартів місцевого 

самоврядування.  

Поряд з іншими актами, розкривається 

визначальна роль Європейської хартії місцевого 

самоврядування у становленні європейської системи 

муніципальної влади. 



Сучасні правові стандарти 

Європейського Союзу у сфері 

захисту персональних даних :  

зб. док. / НДІ інформатики і права 

НАПрН України ; ред. В. Брижко. – Київ 

: АртЕк, 2018. – 180 с. 

 У збірнику документів, опублікованого вченими 

НДІІП НАПрН України, наведено документальні 

матеріали “Пакету захисту даних” Європейського 

Союзу, що набули чинності у травні 2018 року. 

      Видання розраховане на фахівців, експертів 

і вчених, представників державних і недержавних 

органів, закладів, установ, підприємств та організацій 

і має прикладне значення в контексті євроінтеграції 

України. 



Мушак Н. Б. Міжнародно-правові 

засади захисту та забезпечення 

прав людини в європейських 

міжнародних організаціях : 

монографія / Н. Б. Мушак ; НАН 

України, Київ. ун-т права. – Київ : 

Ліра-К, 2013. – 192 с. 

Досліджено концептуальні підходи до 

становлення та розвитку прав людини у Європі, 

проаналізовано проблеми класифікації прав людини 

та основних свобод, розкрито систему європейських 

міжнародних організацій, що займаються 

проблематикою прав людини. Увагу приділено 

основним напрямам та особливостям 

співробітництва Ради Європи, Організації з безпеки і 

співробітництва у Європі та ЄС у встановленні ними 

європейських стандартів захисту прав людини. 

 



Комарова Т. В. Суд Європейського 

Союзу: розвиток судової системи та 

практики тлумачення права ЄС : 

монографія / Т. В. Комарова ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2018. – 527 с. 

У монографії досліджено розвиток судової системи 

Європейського Союзу та практику тлумачення 

наднаціонального інтеграційного права Судом 

справедливості ЄС. При цьому проаналізовано еволюцію 

становлення організаційної системи Суду справедливості 

ЄС та системи процесуального права ЄС, яке 

спрямоване на ефективне здійснення правосуддя.  

Досліджувані проблеми, мають значення для 

України у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС і важливістю судового захисту прав 

українських приватних осіб в ЄС. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, правників та 

всіх, хто цікавиться правом Європейського Союзу.  



Вільчик Т. Б. Конституційне право 

на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в 

Україні : монографія / Т. Б. Вільчик. – 

Харків : Право, 2015. – 400 с. 

Комплексне дослідження теоретичних і 

прикладних проблем, пов’язаних із правовою 

регламентацією та функціонуванням інституту 

адвокатури у країнах ЄС та в Україні.  

Визначено новий статус інституту 

адвокатури, його завдання і функції на сучасному 

етапі, досліджено взаємодію з державними 

органами та інститутом громадянського 

суспільства, органами судової влади.  



Наведено директиви ЄС з питань забезпечення 

гендерної рівності та рівних можливостей для 

чоловіків та жінок у сфері зайнятості, а також 

стандарти антидискримінаційного правового 

регулювання для осіб, які є жертвами дискримінації 

у сфері зайнятості за ознаками інвалідності, статі, 

віку, сексуальної орієнтації, національного 

походження тощо.  

Рівність за ознакою статі в 

економічній сфері: зобов’язання 

України перед ЄС : (ключові Директиви 

ЄС щодо забезпечення гендерного 

балансу на ринку праці та в професійній 

діяльності, їх розвиток у практиці Суду 

Справедливості) / упоряд. О. О. Уварова. 

– Харків : НТМТ, 2015. – 148 с. 



Середа О. Г. Державно-правовий 

механізм захисту прав працівників в 

умовах інтеграції України до 

Європейскього Союзу: теорія та 

практика : монографія / О. Г. Середа. – 

Харків : Право, 2018. – 472 с.  

Монографію присвячено державно-правовому 

механізму захисту прав працівників в умовах 

європейської інтеграції, а також комплексному 

аналізу актуальних теоретичних і практичних 

проблем нагляду та контролю за дотриманням 

трудового законодавства України.  

Досліджено теоретичні і практичні проблеми 

державно-правового механізму захисту прав 

працівників, висвітлено проблемні питання та 

перспективи його запровадження й розвитку.  



Хабермас Ю. Эссе к конституции 

Европы : [пер. с нем.] / Ю. Хабермас ; 

[примеч. Б. М. Скуратова]. – М. : Весь 

мир, 2013. – 142 с. 

Нова робота німецького філософа і політолога, 

продовжує його аналіз і оцінку проблем об’єднавчих 

процесів в Європі. 

Відкриває збірник по-філософськи глибоке 

дослідження історії застосування і співвідношення 

понять “права людини” і “гідність людини”, що 

виявляє маніпулювання “правами людини” в 

міжнародній політиці.  

Статті та інтерв’ю завершального розділу книги 

містять оцінку причин та наслідків світової 

фінансової та економічної кризи.  



Ложкін Б. Є. Четверта республіка : 

чому Європі потрібна Україна, а 

Україні – Європа / Б. Є. Ложкін ; за 

участю В. Федоріна. - 2-ге вид. – 

Харків : Фоліо, 2016. – 252 с. 

Можливо, через років 20 події, пережиті 

Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як 

низка випробувань, а як початок нової епохи. Один 

з ключових діячів цього періоду - глава 

Адміністрації Президента України Борис Ложкін 

розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова 

українська держава, вільна від спадщини 

радянської влади і панування олігархів. «Четверта 

республіка» - книжка про повернення України до 

європейської сім'ї народів, про те, що вже 

зроблено, і про те, що доведеться ще зробити. 



Право України. – 2015. – № 8. – 206 с. 
Актуальна тема номера: «Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом: питання імплементації» 

У наукових 

статтях досліджуються 

новий правовий 

формат двосторонніх 

відносин між Україною 

та ЄС, роль Угоди про 

асоціацію в економічній 

інтеграції України, 

місце та роль 

соціальної політики в 

Угоді. 

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Укладач, дизайн: І. П. Зарвирог, Н. М. Журавель 


