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дисципліни 

Вибіркова дисципліна, рубіжних контролів – 2.  

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 28 

годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 78 годин. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). 

Мова викладання: українська. 

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в 

інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі 

відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, 

Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, 

дисципліна краще засвоюється після опанування наступних 

дисциплін: «Університетська та фахова освіта», «Правознавство» 

та «Ринок Євросоюзу». 

 

 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «юриспруденція та юридичні заклади 

Євросоюзу» формування у здобувачів системи загальних теоретичних знань та практичних 

навичок з питань юриспруденції, міжнародного права, та європейського права зокрема. 

Вивчення історичного розвитку Європейського Союзу, основних інституцій ЄС та їх 

повноважень, принципи та особливості дій європейського права, співвідношення 

європейського та національного права, знайомство із засобами правового захисту в 

http://kibermarket.kntu.kr.ua/staff/boiko.html


 

законодавстві ЄС, означення питань вільного пересування товарів, свободи пересування осіб, 

знайомство з питаннями антимонопольного права в межах ЄС, та проблемою трансформації 

європейського права в законодавство України. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

● формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку майбутніх 

фахівців з маркетингу та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сучасному 

ринку праці; 

● надати базових знань щодо основних понять та характеристик юриспруденції, 

міжнародного та європейського права;  

● засвоєння основних інституцій ЄС та їх повноважень, вивчення принципів та 

характеристик дій європейського права;  

● набуття навиків взаємодії з інститутами Європейського Союзу.  

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

знати: 

● історію розвитку Європейського Союзу; 

● систему основних інституцій ЄС та їх повноважень; 

● принципи та особливості дій європейського права; 

● співвідношення європейського та національного права; 

● основні засоби првового захисту в законодавстві ЄС; 

● принципи вільного пересування товарів, свободи пересування осіб; 

● принципи антимонопольного права в межах ЄС; 

● напрямки трансформації європейського права в законодавство України. 

вміти: 

● аналізувати історичні події в утворенні інтеграційного об’єднання в Європі; 

● орієнтуватися в повноваженнях інституцій ЄС та системі європейського права. 

набути соціальних навичок (soft-skills): 
● здійснювати професійну комунікацію; 

● ефективно пояснювати і презентувати матеріал; 

● працювати в команді діяльності та виділяти авторський внесок; 

● взаємодіяти в економічному та юридичному середовищі. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно 

до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; 

Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Теми для вивчення до першого рубіжного контролю 

Тема 1. Поняття юриспруденції. Її зміст. Визначення та місце  міжнародного права. 

Тема 2. Засади виникнення та функціонування в Європі інтеграційного  об’єднання. 

Тема 3. Основні інституції Європейського Союзу та їх повноваження.  

Тема 4. Право Європейського співтовариства.  

Тема 5. Право співтовариства і національне право.  

Теми для вивчення до другого рубіжного контролю 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf


 

Тема 6. Засоби правового захисту в законодавстві співтовариства. 

Тема 7. Вільне пересування товарів. 

Тема 8. Свобода пересування осіб на надання послуг.  

Тема 9. Антимонопольне право.  

Тема 10. Трансформації Європейського права в законодавство України.  

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у 

тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального 

матеріалу на лекційних, практичних, семінарських заняттях та виконання індивідуальних 

завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС 

результатів навчання. 

 

6. Рекомендовані літературні джерела 

Основні 
1. Бондарчук Ю.П., Бойко С.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

"Юриспруденція та юридичні заклади Євросоюзу" для студентів всіх форм навчання 

за спеціальностями 075 “Маркетинг” та 051 “Економіка” (спеціалізація“Економічна 

кібернетика”) / Ю.П.Бондарчук, С.В.Бойко. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. –16 с. 

2. Мальська М.П. Основи європейської інтеграції: Підручник. / М. П. Мальська, Н. В. 

Антонюк – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 320 с. 

3. Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р.А. Петрова.  – К.: Істина, 2017. – 384 

с.  

Нормативно-правові акти 
4. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про 

функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06  

 

Додаткові 
5. Юриспруденція та юридичні заклади Євросоюзу : термінологічний словник до 

вивчення дисципліни : для студ. всіх форм навч. за спец. : 075 "Маркетинг" та 051 

"Економіка" (спеціалізація "Економічна кібернетика") / [уклад. С. В. Бойко] ; 

Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. екон. теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 67 с. 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10514/1/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%8
1%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b8%cc%86.docx.pdf  

6. Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в 

національне право державчленів : монографія / І. З. Брацук; за наук. ред. проф. М. М. 

Микієвича. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 230 с.  

7. Доктор  Клаус-Дітер  Боршарт.  Абетка   законодавства   Європейського 

Співтовариства. – К.: Представництво Європейської Комісії, 2001. – 112 с. 

8. Словник-довідник ЄС / Под ред. Ю.Марченко – К.: К.І.С., 2001. – 152 с. 

 

Література іноземними мовами. 
9. Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, and Edited by Tim Corthaut, EU Constitutional Law. 

10. Jo Shaw, LAW OF THE EUROPEAN UNION 3RD EDITION.  Palgrave USA 2020. 

11. Archer C., Butler F., The European Union. Structure and process.  St. Martin’s press 1996. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10514/1/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b8%cc%86.docx.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10514/1/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b8%cc%86.docx.pdf


 

12. Bomberg E., Stubb A., The European Union : How does it work ?  Oxford University Press  

2005.  

13. Hix S., The political system of the European Union. Palgrave Macmillan 2005. 

14. Nugent N., The government and politics of the European Union. Palgrave Macmillan 2003.  

15. Wallace H., Wallace W., Policy-Making in the European Union. Oxford University Press. 

2005. 

 

Інформаційні ресурси 
16. Офіційний сайт представництва ЄС в Україні - 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk?s=232   

17. Офіційний сайт Європейської Комісії - https://ec.europa.eu/info/index_en 

18. Офіційний сайт Європарламенту - https://www.europarl.europa.eu/portal/en   

19. Офіційне бюро статистики Європейського Союзу (Eurostat)  - 

https://ec.europa.eu/eurostat/  

20. Євроінтеграційний портал - https://eu-ua.kmu.gov.ua/pravo-yes  

21. Розуміння угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією -  

https://3dcftas.eu/  
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