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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Європейський Союз як суб’єкт права: членство, компетенція та 

сфери діяльності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Європейський Союз: склад, територія, населення, офіційні мови та символи. 

Вимоги до країни-кандидата на вступ до ЄС. 

2. Фінанси і бюджет Європейського Союзу. 

3. Цілі та принципи діяльності Європейського Союзу: поняття та класифікація. 

4. Правосуб’єктність ЄС.  

5. Поняття компетенції Європейського Союзу та характеристика її видів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
держави-члени, держави-кандидати, офіційні мови, бюджет ЄС, власні ресурси, 

компетенція ЄС, зовнішня та внутрішня компетенція, Спільна зовнішня 

політика та політика безпеки, Загальна політика безпеки та оборони, принцип 

субсидіарності, принцип пропорційності, доктрина паралельної компетенції, 

дорозумілі повноваження, принцип посиленої співпраці. 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Бочарова Н.В. Право Європейського Союзу. Частина 1 : навч. посібник 

/ Н.В. Бочарова. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 

232 с.  

2. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції : 

пер. з англ. М. Марченко / Десмонд Дайнен. – К. : ―К.І.С.‖, 2006. – 696 с.  

3. Ентін М.Л., Баймуратов М.О., Делінський О.А. Правовые основы 

внешней политики и политики в сфере обороны и безопасности ЕС: Навч. 

посібник / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні ; Проект "Правничі 

студії в Україні: Київ та окремі регіони". – К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 

2004. – 218 с. 

4. Європейский Союз. Консолідовані Договори / Під ред. В.І. Муравйова. 

- К.: Port-Royal, 1999. – 206 с. 

5. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування та 

етапи становлення: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Дім «Ін 

Юре», 2001. – 448 с. 

6. Мартинов А. Ю. Спільна зовнішня та оборонна політика 

Європейського Союзу. (90-ті р.р. ХХ ст.- 10-ті р.р. ХХІ ст.). Погляд з України: 

монографія / Інститут історії України НАН України. – К. : Інститут історії 

України НАН України, 2009. – 262 с. 

7. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 

Київський університет, 2007. – 303с. 

8. Ніццький Договір та розширення ЄС / Міністерство юстиції України. 
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Центр порівняльного права / За наук. ред. С. Шевчука. - К: Логос, 2001. - 196 с. 

9. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.Ф. Право 

Європейського Союзу. Загальна частина. — К.: КНЕУ, 2002. – 460 с. 

10. Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. 

ред. М.В. Буроменського. — Харків: Яшма, 2005. - 236 с. 

11. Право Європейського Союзу: Підручник / за ред. В.І. Муравйова. – К.: 

Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.  

12. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция : учеб. пособие / 

В. Г. Шемятенков. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 400 с. 

 

 

ТЕМА 7. Право Європейського Союзу в сфері боротьби зі 

злочинністю 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Законодавство Європейського Союзу у сфері боротьби зі злочинністю та 

міжнародним тероризмом. 

2. Основні напрями судового і поліцейського співробітництва держав-членів 

ЄС. 

3. Взаємна правова допомога у кримінальних справах між державами-членами 

ЄС. 

4. Європейський ордер на арешт і передача осіб між державами-членами ЄС. 

5. Європейський поліцейський відомство (Європол): місце в організаційному 

механізмі ЄС. Україна та Європол. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
антитерористичне законодавство ЄС, європейський ордер на отримання доказів, 

європейський ордер на арешт, взаємодопомога в кримінальних справах, 

екстрадиція, Європол. 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Бочарова Н. В. Право Європейського Союзу. Частина 1 : навч. посібник 

/ Н. В. Бочарова. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 

232 с.  

2. Європейский Союз. Консолідовані Договори / Під ред. В.І. Муравйова. 

- К.: Port-Royal, 1999. – 206 с. 

3. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 

Київський університет, 2007. – 303с. 

4. Ніццький Договір та розширення ЄС / Міністерство юстиції України. 

Центр порівняльного права / За наук. ред. С. Шевчука. - К: Логос, 2001. - 196 с. 

5. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.Ф. Право 

Європейського Союзу. Загальна частина. — К.: КНЕУ, 2002. – 460 с. 

6. Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. 
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ред. М.В. Буроменського. — Харків: Яшма, 2005. - 236 с. 

7. Право Європейського Союзу: Підручник / за ред. В.І. Муравйова. – К.: 

Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.  
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, 
вільно характеризує складові права Європейського Союзу та розкриває 
їхній зв'язок з процесами європейської інтеграції, висловлює і обґрунтовує  
власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 
підтвердження, що ґрунтуються на основі наукових досліджень провідних 
фахівців в галузі права та практиці здійснення європейських інтеграційних 
процесів. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, 
однак допускає неточності; може охарактеризувати складові права 
Європейського Союзу та визначити їхній зв'язок з процесами європейської 
інтеграції, висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить 
аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальних 
посібників і підручників, без аналізу останніх наукових досліджень 
провідних фахівців в галузі права та практичних прикладів здійснення 
європейських інтеграційних процесів. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 
завдання виконує з неістотними помилками; може підтримувати дискусію з 
питань, що розглядаються на семінарському занятті, допускаючи незначні 
помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 
виконує з неістотними помилками; не бере участі у дискусії з питань, що 
розглядаються на семінарському занятті, допускає значні помилки під час 
відповіді. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

в Відсутність на занятті 

 


