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1. ВСТУП 
 
Індивідуальна робота студентів як невід’ємна складова 

процесу вивчення навчальної дисципліни “Право Європейсько-
го Союзу” запроваджена відповідно до вимог організації навча-
льного процесу в кредитно-модульній системі. 

Завдання індивідуальної роботи полягає в поглибленні  
уявлень студентів про окремі теоретичні аспекти права Євро-
пейського Союзу як особливої правової системи, що сформува-
лася в рамках специфічного інтеграційного утворення, його 
предмет, метод, систему, джерела, засоби правового захисту, а 
також про загальні питання історії становлення і розвитку єв-
ропейської інтеграції, природи ЄС, інституційної будови Союзу 
та його відносин з Україною. 

Індивідуальна робота як вид навчання дає можливість 
студенту закріпити теоретичні знання, отримані в процесі  
вивчення окремих тем курсу, оволодіти навиками самостійно 
працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпрету-
вати матеріали періодичної літератури, аналізувати наукову лі-
тературу, набувати досвіду дослідницької роботи.  

Індивідуальна робота виконується студентами само-
стійно у позаудиторний час1. 

 

__________________ 
1 При розробці рекомендацій до виконання індивідуальної роботи з 
навчальної дисципліни “Право Європейського Союзу” були взяті за 
зразок відповідні рекомендації, запропоновані кафедрою цивільного 
процесу Національного університету “Юридична академія України  
ім. Ярослава Мудрого”.  
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2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Відповідно до “Положення про організацію навчального 

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”, 
затвердженого наказом ректора від 27 травня 2006 р. № 68-а, 
для індивідуальної роботи студентів з “Основ права Європейсь-
кого Союзу” запропоновано такі її види: 

– анотування додаткової літератури, складання бібліо-
графічних описів тощо; 

– есе за вузькоспеціальною  тематикою; 
– складання термінологічних словників; 
– написання рефератів, курсових робіт, наукових допо-

відей, наукових статей, тез наукових доповідей; 
– складання тематичних кросвордів; 
– розробку схем, таблиць. 
Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійсню-

ється за власними інтересами та узгодженням із викладачем на 
початку навчального року (семестру). Організацію, контроль та 
оцінку якості виконання індивідуальної роботи здійснює керів-
ник – викладач, закріплений кафедрою за академічною студент-
ською навчальною групою, або лектор (у разі підготовки курсо-
вої роботи, наукової доповіді, наукової статті, тез наукової до-
повіді). При виникненні певних питань студенти можуть звер-
нутися за консультаціями до викладача й отримати необхідні 
роз’яснення щодо організації та виконання індивідуальної ро-
боти. 

Виконання індивідуальної роботи оцінюється від 0 до  
5 балів. 

Індивідуальна робота надається на кафедру для перевір-
ки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. 

Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові 
або науково-дослідні роботи, готують наукові доповіді з “Основ 
права Європейського Союзу” як члени студентського наукового 
гуртка кафедри, за результатами захисту курсових робіт, науко-
во-дослідного завдання, виступу з доповіддю за рішенням ка-
федри може зараховуватися як індивідуальна робота. 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
3.1. Анотування додаткової літератури та складання 

бібліографічних описів 
 
Ан о т у в а н н я  д о д а т к о в о ї  л і т е р а т у р и  полягає 

у складанні студентом анотацій опрацьованої ним літератури з 
права Європейського Союзу. 

Анотування є самостійною формою індивідуальної ро-
боти, яка потребує відповідного ґрунтованого аналізу запропо-
нованих джерел. Анотація додаткової літератури має містити 
коротку характеристику публікації, викладення основних по-
ложень та висвітлення її сутності, власні узагальнення й оцінку 
предмета дослідження анотованого джерела, а також  висновки 
щодо його практичного або теоретичного значення. Виконана 
робота подається на кафедру в друкованому або рукописному 
вигляді. 

Можна анотувати й інші джерела за різною тематикою 
права Європейського Союзу за погодженням з викладачем. 

Анотуванню підлягає не менше 25 сторінок наукового 
джерела (розділ, підрозділ монографії) або ж не менше ніж три 
наукові статті з проблематики  права Європейського Союзу. Ра-
зом з анотацією надається ксерокопія статті. 

За виконання всіх вимог щодо анотування додаткової 
літератури можна максимально отримати 5 балів. Кількість балів 
буде зменшена в разі неохайного оформлення, неповного роз-
криття змісту анотованого джерела або ж анотування додатко-
вої літератури в меншому обсязі. 

 
С п и с о к  н а у к о в и х  д ж е р е л  з  п р а в а  ЄС   

д л я  а н о т у в а н н я  
 

Анакіна Т. Прецедентні рішення Суду Європейських 
співтовариств у становленні правопорядку ЄС / Т. Анакіна // 
Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 2. – С. 49-52. 
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Анакіна Т. Співвідношення прецедентної практики су-
дів Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини / 
Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 8. – 
С. 145-148. 

Арнольд Р. О Хартии Европейского Союза об основных 
правах / P. Арнольд // Конституционное право: Восточноевро-
пейское обозрение. – 2002. – № 3 (40). – С. 12-20.  

Бранчук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії 
права Європейського Союзу та національного права держав-
членів / І. Бранчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – 
№ 9. – С. 18-21.  

Брацук І. Механізм імплементації норм права ЄС у на-
ціональні правопорядки держав-членів: загальнотеоретична ха-
рактеристика / І. Брацук // Юрид. Україна. – 2009. – № 5. –  
С. 126-131. 

Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток 
принципу прямої дії Європейського Союзу // Юрид. Україна. – 
2010. – № 2. – C. 129-132. 

Булгакова Д. О. Конституційна реформа Європейського 
Союзу за Лісабонським договором. Основні положення // Вісн. 
Харків. Нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – Вип. 2(49). – C. 13-22. 

Буроменский М. В. Защита прав человека в Европей-
ском Союзе / М. В. Буроменский, Р. Б. Хорольский // Пробл. за-
конності. – 1998. – Вип. 36. – С. 84-90. 

 Венецька О. Хартія фундаментальних прав Європейсь-
кого Союзу та Європейська конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод: проблема взаємодії / О. Венецька // 
Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. / Ін-т держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – № 38 – 
С.161-167. 

Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи 
Європейського Союзу після Лісабонського договору / О. Вдо-
виченко // Юрид. Україна. – № 9 (93). – 2010. – С. 118-123. 

Вдовиченко О. Визначення компетенції Європейського 
Союзу за Лісабонським договором / О. Вдовиченко // Юрид. 
Україна. – № 5 (101). – 2011. – С. 106-110. 

Гладенко О. Лісабонський договір 2007 р. як новий етап 
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еволюційного розвитку права Європейського Союзу / О. Гладен-
ко // Вісн. Центр. вибор. комісії. – 2008. – № 1 (11). – С. 73-77. 

 Грицаєнко Л. Л. Інституційний механізм Європейсько-
го Союзу / Л. Л. Грицаєнко. – К.: Б. в., 2010. – 19 c. 

 Державний суверенітет в умовах європейської інтегра-
ції : моногр. / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К.: Право 
України, 2012. – 336 с. 

Дідікін А. Лісабонський договір і реформа правової сис-
теми Європейського Союзу / А. Дідікін // Юрид. журн. – 2010. – 
№ 1. – C. 42-43. 

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до 
Європейського Союзу : моногр. / під ред. І. В. Яковюка. – К.: 
Право України, 2012. –  208 с. 

Зеленов Р. Ю. Законодательные процедуры Европейско-
го Союза. Эволюция полномочий Европейского парламента /  
Р. Ю. Зеленов // Государство и право. – 2005. – № 1. – С. 97-103. 

Клемин А. В. О соотношении национального и европей-
ского права  А. В. Клемин // Евразийский юрид. журн. – 2010. – 
№ 2. – C. 25-31. 

Комарова Т. Природа права ЄС / Т. Комарова / Юрид. 
вісн. України. – 2004. – № 52 (496). – С. 5. 

Комарова Т. В. Судові органи Європейського Союзу та їх 
юрисдикція / Т. В. Комарова // Юрид. Україна. – 2004. – № 5. –  
С. 76-80.  

Комарова Т. В. Право приватних осіб на пряме оскар-
ження актів інститутів Європейських співтовариств у судах ЄС / 
Т. В. Комарова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – Сер. Право. – 
2007. – Вип. 7. – С. 123-127.  

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейських співто-
вариств щодо ухвалення преюдиціальних рішень / Т. В. Кома-
рова // Пробл. законності, 2007. – Вип. 86. – С. 81-87. 

Комарова Т. В. Система юрисдикції Суду Європейських 
співтовариств / Т. В. Комарова // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – 
Сер. Право. – 2008. – Вип. 11. – С. 48-51. 

Комарова Т. В. Захист прав українських приватних осіб 
у Суді Європейських співтовариств / Т. В. Комарова // Пробл. 
цивільного права та процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. 
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конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (23 трав. 
2009 р.) – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. –  
С. 369-371. 

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Сою-
зу: моногр. / Т. В. Комарова. – Х.: Право, 2010. – 360 с. 

Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і 
Україна / В. В. Копійка. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.  

Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функ-
ціонування: посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; за ред.  
Л. В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с. 

Ксантакі Х. Проблема якості законодавства Європейсь-
кого Союзу: що фактично робиться неправильно? / Х. Ксантакі // 
Бюл. М-ва юстиції України. – 2004. – № 12 (38). – С. 63.   

Куровська І. Проблеми процесу гармонізації законодав-
ства України із законодавством Європейського Союзу / І. Ку-
ровська // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 9. –  
C. 110-112. 

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та 
проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретич-
ні аспекти): моногр. / Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 304  с. 

Луць Л. А. Генезис ідеї європейської єдності / Л. А. Луць // 
Актуальні проблеми політики. – 2002. – Вип. 13-14. – С. 668-675. 

Марусин И. С. О мерах обеспечения исполнения госу-
дарствами – членами ЕС своих обязательств в рамках Европей-
ского Союза / И. С. Марусин // Изв. ВУЗов. Правоведение. – 
2000. – № 4 (231). – С. 149-158.  

Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Сою-
зу у сфері зовнішньої політики та безпеки: моногр. / М. М. Микі-
євич. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 416 с. 

Москаленко О. М. До класифікації джерел права Євро-
пейського Союзу / О. М. Москаленко // Вісн. Харк. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна. – Сер. Право. – 2009. – Вип. 1 (5). – С. 55-60. 

Муравйов В. І. Асоціація як перший крок до інтеграції / 
В. І. Муравйов // Акт. пробл. міжнар. відносин. – 2009. – Вип. 
86, ч. 1. – С.85-96. 

Муравйов В. Міжнародні угоди Європейського Союзу та 



9 
   

acquis communautaire / В. Муравйов // Право України. – 2012. – 
№ 3-4. – С. 306-320. 

Муравйов В. І. Наднаціональні інститути в системі ор-
ганів Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Часоп. Київ. ун-
ту права. – 2004. – № 3. – С. 105-113.  

Муравйов В. Види компетенцій реформованого Євро-
пейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісн. Київ. ун-
ту ім. Тараса Шевченко: Міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 
37. – С. 53-57. 

Муравйов В. Засоби впливу права Європейського Союзу 
на внутрішні правопорядки  третіх країн / В. Муравйов // Під-
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С к л а д а н н я  б і б л і о г р а ф і ч н и х  о п и с і в  н а у -
к о в о ї  л і т е р а т у р и  здійснюється за погодженою з виклада-
чем  темою (декількома темами) навчальної дисципліни “Осно-
ви права Європейського Союзу”. 

Бібліографічні описи складаються відповідно до вимог 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліо-
течної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліогра-
фічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–
2003, IDT)”. Бібліографічний опис має бути написаний власно-
руч або виконаний на ПК і містити не менше 30 наукових  
джерел. 

Додержання всіх вимог до цього виду роботи та підго-
товка двох бібліографічних описів максимально оцінюється 5-ма 
балами. Неохайне оформлення бібліографічних описів, неповне 
врахування вимог щодо їх складання є підставою для зниження 
оцінки. 

 
3.2. Письмове есе за вузькоспеціальною тематикою 
 
Для поглибленого вивчення окремих практичних і тео-

ретичних проблем з права ЄС, розвинення творчого підходу та 
самостійного осмислення обраної для дослідження теми кафед-
ра пропонує такий вид індивідуальної роботи, як  е с е. 

Тема есе має бути погодженою з викладачем.  
Для есе слід використати не менше п’яти наукових дже-

рел. Обсяг всієї роботи – приблизно 10 сторінок друкованого 
тексту формату А-4 через 1,5 інтервалу або 13-15 сторінок ру-
кописного. Есе має бути виконане власноруч або на ПК. 

За виконання всіх вимог або за умови написання двох есе 
студент отримує 5 балів. У разі неохайного оформлення, непов-
ного врахування вимог щодо виконання, зокрема щодо обсягу 
есе та кількості використаних джерел, оцінка буде нижчою. 
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Т е м и   е с е  
 

1. Розвиток права ЄС – від Європейських співтовариств 
до Європейського Союзу. 

2. Проблеми джерел права ЄС. 
3. Проблеми правового захисту права ЄС. 
4. Принципи права Європейського Союзу. 
5. Проблеми застосування принципу субсидіарності та 

пропорційності в правовій системі ЄС. 
6. Особливості застосування прецедентів Суду ЄС. 
8. Захист права ЄС у національних судах держав-членів. 
9. Проблеми визначення правової природи ЄС. 
10. Політична природа Європейського Союзу. 
11. Принципи побудови інституційного механізму Єв-

ропейського Союзу як відображення складної політико-
правової природи ЄС. 

12. Набуття членства у Європейському Союзі. Аналіз і 
характеристика критеріїв та етапів. 

13. Питання про межі суверенітету держав у рамках ін-
теграційного утворення. 

14. Права особи у ЄС. 
15. Можливості захисту прав громадян третіх держав на 

території Європейського Союзу. 
16. Правовий режим Європейського економічного прос-

тору. 
17. Правові засади адаптації законодавства України до 

acquis communautaire. 
  18. Особливості застосування адаптованих норм права 

ЄС у національному правопорядку України. 
  19. Механізми адаптації законодавства України до за-

конодавства ЄС. 
  20. Участь України в ініціативі ЄС “Східне партнерст-

во”: природа, цілі, формати діалогів. 
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3.3. Складання термінологічних словників 
 

Т е р м і н о л о г і ч н и й  с л о в н и к  містить терміни з 
права Європейського Союзу та їх тлумачення. Складання тер-
мінологічних словників здійснюється за однією або декількома 
темами навчальної дисципліни за погодженням із викладачем.  

До словника можна включати як законодавчо визначені, 
так і терміни, запропоновані в доктрині європейського права, 
конституційного та міжнародного права. Термінологічний слов-
ник має містити не менше 20 термінів з права ЄС за відповід-
ною темою, бути написаним власноруч або виконаний на ПК. 

За виконання всіх вимог щодо складання та підготовку 
двох словників студент отримує 5 балів. Неохайне оформлення, 
неповне врахування вимог, складення термінологічного словни-
ка з меншою за рекомендовану кількістю термінів – підстави для 
зниження оцінки. 

 

Т е м и  д л я  с к л а д а н н я  т е р м і н о л о г і ч н о г о   
с л о в н и к а   

 

1. Предмет і система права ЄС. 
2. Джерела права ЄС. 
3. Суб’єкти права ЄС. 
4. Інституційна будова ЄС. 
5. Компетенція Європейського Союзу. 
6. Судова система Європейського Союзу. 
7. Законодавчий процес у Європейському Союзі. 
8. Фінансова система Європейського союзу. 
9. Агенції Європейського союзу. 
10. Членство у Європейському Союзі. 
 
3.4. Написання курсових робіт, рефератів, наукових 

статей, тез наукових доповідей 
 
К у р с о в і   р о б о т и  виконуються відповідно до тем, 

рекомендованих кафедрою. За погодженням з викладачем сту-
дент може виконати курсову роботу за будь-якою темою з “Ос-
нов права Європейського Союзу”. 
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Обсяг курсової роботи (наукової доповіді) – один дру-
кований аркуш (23-24 сторінки формату А4 рукописного тек-
сту). Робота має бути виконана акуратно і грамотно, сторінки 
нумеруються, у кінці ставиться підпис автора і дата, має бути 
написана державною мовою, власноруч  або надрукована. 

 
П р а в и л а   о ф о р м л е н н я   к у р с о в о ї   р о б о т и    

(н а у к о в о ї   д о п о в і д і) 
 

1. На титульному листі вказуються: Міністерство освіти і 
науки України, Національний університет “Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого”, кафедра міжнародного права; 
назва теми; прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням 
факультету, курсу та номера академічної групи; відомості про 
наукового керівника; рік написання роботи. 

2. На першій сторінці (нумерується як 3 сторінка) наво-
диться план курсової роботи (наукової доповіді). Він має місти-
ти вступ, розділи (підрозділи), висновок та список використа-
них джерел.    

3. У всіх випадках використання наукової літератури, а 
також нормативно-правових актів, матеріалів судової практики 
обов’язкові посилання на відповідні джерела. При цьому вка-
зуються лише фактично використані джерела. 

Посилання доцільно розташовувати в кінці сторінки (у 
виносках), у нижній частині роботи, застосовуючи наскрізну 
нумерацію (послідовно для всього тексту роботи) або  нумера-
цію посилань для кожної сторінки окремо (роздільна нумера-
ція), можлива нумерація окремо і по кожному питанню теми. 

При посиланні на законодавчі акти необхідно наводити 
їх повну офіційну назву та джерело опублікування (напр.: Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-
IV від 18.03.2004 р. // Відом. Верхов. Ради. – 2004. – № 29. –  
Ст. 367). 

Будь-яку цитату треба брати в лапки і вказувати прі-
звище та ініціали автора, а у виносці – назву книги, місце, де 
вона видана, назву видавництва, рік видання і сторінку (напр.: 
Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у 
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сфері зовнішньої політики та безпеки: моногр. / М. М. Микіє-
вич. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 416 с.). 

Якщо використовуються статті окремих авторів, необ-
хідно вказати прізвище та ініціали автора (авторів), а у виносці – 
джерело, де надрукована стаття (книга, збірник), рік видання, 
номер джерела, сторінку (напр.: Комарова Т. В. Припинення 
невиконання зобов’язання державами – членами ЄС / Т. В. Ко-
марова // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. 
ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 91. – 
С. 173-179.). 

При кількох посиланнях на одне джерело на одній і тій 
самій сторінці, якщо вони розташовані послідовно, достатньо, 
не повторюючи його назву, написати: “Там само. – С. ..” (напр.: 
*1. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. 
Грицяк. – К.: К.І.С., 2006. – С. 34; *2. Грицяк І. Там само. – С. 
37). 

Якщо в роботі цитується одна й та сама книга або стаття 
одного й того ж автора, то можна, не повторюючи її назви кож-
ного разу, обмежитися прізвищем та ініціалами автора з вказів-
кою: Вказ. твір або Вказ. пр. – С. ... (напр., Гердеґен М. Вказ. 
твір. – С. 77). 

У тих випадках, коли думка автора наводиться лише в 
переказі, то перед назвою джерела або прізвища автора став-
лять скорочену вказівку “Див.” (напр.: Див.: Дайнен Д. Дедалі 
міцніший Союз: курс європейської інтеграції / Д. Дайнен; пер. з 
англ. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 699 с.). 

4. Наприкінці роботи необхідно навести список фактич-
но використаної літературі, нормативного матеріалу та судової 
практики. Список літератури слід оформлювати за встановле-
ними правилами: 

1) спеціальна література подається в алфавітному по-
рядку із вказівкою загальної кількості сторінок (напр.: Копійка 
В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: [по-
сіб.] / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; за ред. Л. В. Губерського. – 
К.: Знання, 2009. – 751 с.); 

2) нормативно-правові акти подаються в алфавітному 
порядку із зазначенням дати їх прийняття та номера, а також 
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джерела. 
Належним чином оформлена робота здається до лабора-

торії кафедри міжнародного права. 
Перед захистом курсової роботи (наукової доповіді) 

студент має попередньо ознайомитися із зауваженнями рецен-
зента і підготувати відповіді на них. 

Захист курсових робіт (наукових доповідей) відбуваєть-
ся згідно із встановленим графіком викладача кафедри (комісії 
кафедри) та учбового відділу. Під час захисту студент робить 
повідомлення про основні питання, розглянуті в роботі, власні 
висновки та відповідає на запитання викладача (членів комісії). 
Остаточна оцінка визначається не тільки за змістом роботи, а й 
за результатами захисту. 

Підсумки захисту всіх курсових робіт (наукових допові-
дей) підводяться комісіями та обговорюються на засіданнях ка-
федри. Кафедра може рекомендувати роботу для участі в кон-
курсі студентських наукових робіт. 

За умов виконання всіх вимог щодо написання курсової 
роботи за результатами захисту на засіданні наукового гуртка 
студент отримує 5 балів. 

Р е ф е р а т  виконується з конкретних питань права ЄС. 
Тема реферату погоджується з викладачем.  

Студент має виконати, як мінімум, два реферати обся-
гом не менше 10-ти сторінок формату А-4 кожний. Для рефера-
ту слід використати п’ять й більше джерел, переважно науково-
го спрямування. Робота має бути написана власноруч. 

Реферати студентів можуть заслуховуватися під час 
практичних занять. 

За виконання всіх вимог щодо написання максимально 
можна отримати 5 балів. Неохайне оформлення, неповне враху-
вання вимог щодо виконання, зокрема, щодо обсягу реферату й 
кількості використаних джерел – підстави для зниження оцінки. 

Тема  н а у к о в о ї   с т а т т і  обирається за актуальною 
проблематикою і погоджується з викладачем. Її структура має 
відповідати вимогам п. 3 постанови Вищої атестаційної комісії 
України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України” від 15 січня 2003 р., № 7-05/1, зокре-
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ма, стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка 
проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науко-
вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано вивчення даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; фор-
мулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих  
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Обсяг наукової статті має становити від 6 до 12 сторінок 
формату А-4. Наприкінці обов’язково наводиться список вико-
ристаних джерел.  

Наукові статті публікуються у фахових та інших науко-
вих виданнях. У разі істотного доопрацювання статті виклада-
чем вона може публікуватися у співавторстві з ним. 

За умов виконання всіх вимог щодо написання наукової 
статті студент отримує 5 балів, кількість яких може зменшувати-
ся в разі неохайного оформлення наукової статті, неповного вра-
хування вимог щодо виконання, факту неопублікування статті. 

Н а п и с а н н я   т е з   н а у к о в о ї   д о п о в і д і   мож-
ливе за різними темами, що стосуються права Європейського 
Союзу, погодженими студентом з викладачем. 

Тези готуються відповідно до вимог, визначених органі-
заційним комітетом відповідної наукової (студентської, молодих 
учених) конференції. Як правило, обсяг тез наукової доповіді 
становить не більше 4-х сторінок формату А-4.  

За результатами виступу студента з науковою доповід-
дю тези цієї доповіді публікуються у збірнику тез наукової 
конференції. У разі істотного доопрацювання наукової доповіді 
викладачем тези можуть бути опубліковані у співавторстві з 
останнім. 

За виконання всіх вимог щодо написання тез наукової до-
повіді та за умови виступу на науковій конференції студент отри-
мує 5 балів. Кількість балів може зменшуватися в разі неопубліку-
вання тез через неповне врахування вимог щодо їх виконання або 
якщо студент не виступив з доповіддю на науковій конференції. 
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Т е м и  р е ф е р а т і в   

 
1. Історія становлення і розвитку європейської інтеграції 

після Другої світової війни. 
2. Закон України “Про Загальнодержавну програму ада-

птації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу” як джерело, що визначає основні напрямки процесу 
адаптації законодавства України до права ЄС. 

3. Основні риси Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.  
4. Співробітництво правоохоронних органів України з 

правоохоронними органами ЄС. 
5. Співробітництво України та ЄС у сфері екології. 
 6. Співробітництво України та ЄС в рамках Європейсь-

кої політики безпеки та оборони.  
7. Участь України у програмі ЄС «Європейська політика 

сусідства»: мета, цілі. Двосторонній план дій Україна – ЄС.  
8. Договір про заснування Європейського енергетичного 

співтовариства. 
9. “Хвилі” розширення ЄС. 
10. Лісабонський договір – новий етап у розвитку Євро-

пейського Союзу. Основні зміни. 
11. Цінності ЄС, їх практичне значення. 
12. Міжнародна правосуб’єктність ЄС та способи її реа-

лізації. Правосуб’єктність ЄС за національними правом держав-
членів. 

13.  Посилене співробітництво у ЄС: умови та процеду-
ра участі держав-членів. 

14. Хартія про основоположні права Європейського 
Союзу 2000 р., її юридична сила, структура та зміст. 

15. Інститути припинення та призупинення членства 
держав у Європейському Союзі. 

16. Інститут громадянства Європейського Союзу. 
17.  Правовий статус Європейського Парламенту. 
18. Правовий статус Європейської Комісії. 
19. Правовий статус Європейської Ради. 
20. Правовий статус Європейського Омбудсмана. 
21. Європейське поліцейське відомство (Європол): його 
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статус. 
22. Основні процедури прийняття рішень в ЄС та 

суб’єкти законодавчого процесу. 
23. Принцип  верховенства права ЄС щодо національно-

го права держав-членів. 
24. Співвідношення права ЄС з міжнародним публічним 

правом. 
25. Регламент і директива як джерела право ЄС. 
 
3.5. Складання тематичних кросвордів 
 
С к л а д а н н я  т е м а т и ч н и х  к р о с в о р д і в  здій-

снюється студентом за однією або за декількома темами “Основ 
права Європейського Союзу” за погодженням з викладачем.  

До тематичного кросворду можна включати як законо-
давчо визначені терміни, так і запропоновані в доктрині права 
ЄС. Він має містити не менше 20 термінів з права ЄС по верти-
калі і стільки ж – по горизонталі. Виконувати кросворд слід 
власноруч або на ПК. 

За виконання всіх вимог та складання двох кросвордів 
студент отримує п’ять балів. Кількість балів може зменшувати-
ся в разі неохайного оформлення, неповного врахування  
вимог, наприклад, складення тематичного кросворда з меншою 
ніж рекомендована кількістю термінів. 

 
Т е м и  к р о с в о р д і в   

 
1.   Предмет і система права ЄС. 
2.   Джерела права ЄС. 
3.   Суб’єкти права ЄС. 
4.   Інституційна будова ЄС. 
5.   Компетенція Європейського Союзу. 
6.   Судова система Європейського Союзу. 
7.   Законодавчий процес у Європейському Союзі. 
8.   Фінансова система Європейського Союзу. 
9.   Агенції Європейського Союзу. 
10. Членство у Європейському Союзі. 
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3.6. Розробка схем, таблиць 
 
С к л а д а н н я  с х е м ,  т а б л и ц ь  є формою індивідуа-

льної роботи, яка полягає в розробці та кресленні схеми або 
таблиці на основі аналізу різноманітних джерел, присвячених  
праву ЄС. 

Складання схем, таблиць здійснюється за однією з тем 
навчальної дисципліни “Основи права Європейського Союзу” 
за погодженням з викладачем.  

Схеми, таблиці оформлюються від руки обсягом 1-2 
сторінки. Схема, таблиця повинна надавати уявлення про наяв-
ні взаємозв’язки між окремими її елементами. 

За виконання всіх умов щодо складання та підготовку 
двох схем або таблиць студент отримує 5 балів. Оцінка може 
бути знижена через неохайне оформлення, неповну відповід-
ність вимогам. 

 
Т е м и  д л я  с к л а д а н н я  с х е м  ( т а б л и ц ь )  

 
1. Предмет і система права ЄС. 
2. Джерела права ЄС. 
3. Суб’єкти права ЄС.  
4. Інституційна будова ЄС. 
5. Компетенція Європейського Союзу. 
6. Судова система Європейського Союзу. 
7. Законодавчий процес у Європейському Союзі. 
8. Фінансова система Європейського союзу. 
9. Агенції Європейського союзу. 
10. Членство у Європейському Союзі. 
або за будь-якою іншою темою навчального курсу. 
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