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Силабус курсу «Система юстиції та внутрішніх справ ЄС» 

2022/2023 навчального року 

[taught in English]  
 

 

Назва курсу Система юстиції та внутрішніх справ ЄС 

[The EU Justice and Home Affairs Agencies] 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра кримінального процесу та 

криміналістики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

08 – Право; 081 – Право 

Викладачі курсу Мазур Марта Романівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального процесу та криміналістики 

 

Контактна інформація 

викладачів 

marta.mazur@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться особисто у приміщенні кафедри (вул. 

Січових стільців, 14 ауд. 510) відповідно до графіку, затвердженого 

кафедрою на поточний семестр; електронною поштою; із 

використанням платформи ZOOM, месенджера Telegram тощо. 

 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/justice-and-home-affairs-agencies-in-the-

european-union 

 

Інформація про курс The course is organized around three major sub-themes: historical 

perspectives, actors, and policies. Historical perspectives on the AFSJ: 

overview of both the legal and political milestones and of the power 

dynamics at play in the construction of the AFSJ. The main actors of the 

AFSJ: recap of the main EU institutions (e.g. European Commission, 

European Parliament, Court of Justice, European Council and Council of the 

European Union) with a focus on their specific roles and competences 

related to the AFSJ. Presentation of AFSJ-related institutional actors: 

EUROPOL, EUROJUST, the European Data Protection Supervisor, 

CEPOL, FRONTEX, etc.; and brief overview of non-institutional actors 

(e.g. private actors, interest groups, NGOs') and of key international players. 

The main policies of the AFSJ: introduction to the key AFSJ policy fields: 

asylum, immigration, management of external borders, judicial cooperation 

in civil and criminal matters, police cooperation, personal data protection. 

Focus on the diverse policy and regulatory tools at play in the AFSJ and 

their uses and limitation in defining and enforcing policy agenda. Finally, 

discussion of the external dimension of the AFSJ policies, and the role of 

non-European actors in influencing or challenging its policies. 

 

 

mailto:marta.mazur@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/course/justice-and-home-affairs-agencies-in-the-european-union
https://law.lnu.edu.ua/course/justice-and-home-affairs-agencies-in-the-european-union
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Коротка анотація 

курсу 

Курс «Система юстиції та внутрішніх справ ЄС» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 081 – Право для освітньої-професійної 

програми Магістр, яка викладається в 10 (десятому) семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу The course concentrates on the analysis of one field of EU policies - the 

field of justice and home affairs (now - Area of Freedom, Security and 

Justice), which directly affects the lives of European citizens. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. C.Archer, The European Union, Taylor & Francis, 2008. 

2. Christian Kaunert. (2014). Justice and Home Affairs Agencies in the 

European Union, 144 p.  

3. D.Bigo, E.Guild, Controlling frontiers: free movement into and 

within Europe, Ashgate Publishing, Ltd., 2005. 

4. D.Dinan, Ever closer union: an introduction to European integration, 

Lynne Rienner Publishers, 2010. 

5. D.Watts, The European Union, Edinburgh University Press, cop. 

2008. 

6. Diego Acosta Arcarazo, Cian C Murphy. (2014). EU Security and p. 

Justice Law After Lisbon and Stockholm. Edition 1st , 246 p. 

7. E.Spaventa, Free movement of persons in the European Union: 

barriers to movement in their constitutional context, Kluwer Law 

International, 2007. 

8. F.Bindi, I.Angelescu, Frontiers of Europe: A Transatlantic Problem?, 

Brookings Institution Press, 2011. 

9. Jaap W. de Zwaan & Flora A.N.J. Goudappel (eds), Freedom, 

Security and Justice in the European Union: Implementation of the Hague 

Programme, TMC Asser Press, 2006 

10. N.Walker, Europe's area of freedom, security, and justice, Oxford 

University Press, 2004. 

11. P.Craig, G.de Búrca, EU law : text, cases, and materials, Oxford : 

New York : Oxford University Press 2008. 

12. P.Kent, Law of the European Union, Essex, Pearson Education, 

2008. 

13. Philip L. Reichel. (2005). Comparative Criminal Justice Systems (4th 

Ed.).  

14. R.M. Smith, Citizenship, Borders, and Human Needs, University of 

Pennsylvania Press, 2010 . 

15. S.Peers, EU Justice and Home Affairs Law, Oxford University Press, 

2011. 

16. Steve Peers. (2016). EU Justice and Home Affairs Law (Fourth 

Edition).Oxford European Union Law Library, 480 p. 

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій та 16 годин 

практичних занять; 58 годин самостійної роботи. 

 

Очікувані результати 

навчання 

At the end of this course, students should be able to: 

 To acquire a global knowledge and understanding of the subjects of 
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the course. 

 To understand conceptual and practical perspectives of JHA and the 

AFSJ. 

 Critically assess the dynamics underpinning the historical 

development of JHA policies. 

 To be aware of the main legal and political issues at stake in those 

areas. 

 Analysis in class of legal or policy documents like directives or 

regulations, Commission communications, conclusions of 

(European) Council, decisions of the Court of justice, among others. 

 To describe and explain the major developments in the field of police 

and judicial cooperation in criminal matters as well as immigration, 

asylum and external borders co-operation. 

 Improve argumentation and writing skills during the seminar 

sessions. 

Ключові слова Justice, home affairs, agency, criminal proceedings, EU 

Формат курсу Очний (на час карантину – дистанційний) 

 

Проведення лекцій, практичних занять, консультації для кращого 

розуміння тем; самостійна робота 

Теми 1.  EU Justice and Home Affairs: Actors, historical development and policy 

areas 

2. Asylum and migration policy 

3. Border control and EU visa 

4.  Judicial cooperation in civil and criminal matters. 

5.  European police cooperation and Europol 

6. Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, 

Security and Justice 

7. Prevention and the fight against crime 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  теорії 

держави і права, кримінального права, цивільного права, 

кримінального процесуального права. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, дискусія, пояснення, 

моделювання, виконання письмових завдань, підготовка доповідей. 

Необхідне обладнання Необхідне обладнання для проведення презентацій  

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

- практичні заняття : максимально 25 балів; 

- письмова робота (доповідь): максимально 25 балів; 

- модуль: максимально 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів –  100 балів. 

 

Поточний контроль на практичних заняттях має на меті перевірку 
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рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять: 

усне опитування студентів, вирішення завдань та задач із практичних 

проблем. 

Самостійна робота включає опрацювання складених на лекціях 

конспектів, вивчення рекомендованої літератури, підготовку питань, 

винесених для обговорення на практичних заняттях, а також підготовку 

доповідей (письмової роботи) з питань курсу «Система юстиції та 

внутрішніх справ ЄС». Доповідь оформлюється письмово, із 

зазначенням питання, що висвітлюється, прізвищем автора та 

заслуховується і обговорюється на практичних заняттях. На виступ 

відводиться 5-7 хвилин. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять та активність у аудиторії є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за 

виконання/розв’язання письмових задач, виступи на практичних 

заняттях та ін. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань, які виносяться для одержання підсумкової оцінки за 

залік будуть розміщені на веб-сторінці кафедри кримінального процесу 

та криміналістики. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 


