
Програмові вимоги до складання іспиту на денній формі 
навчання з курсу «Право ЄС» 

 
1. Загальні засади Європейського Союзу як умова створення 

Співтовариства.  
2. Історичні етапи створення і діяльності Європейського Союзу від 

Єдиного об’єднання вугілля і сталі до Єдиного економічного союзу.  
3. Передумови створення Європейського Союзу.  
4. Правові засади Європейського Союзу щодо суб’єктів громадян, їх 

правоздатності й дієздатності.  
5. Дія норм у внутрішньому правопорядку для членів 

співтовариства.  
6. Система континентального права і норми права Європейського 

Союзу. 
7. Правосуб’єктність співтовариства як юридичної особи. 
8. Створення організації Європейського Союзу з урахуванням 

специфіки Європи.  
9. Принципи дії в організації. 
10. Комісія як виконавчий орган Європейського Союзу.  
11. Рада: склад і призначення, функції і повноваження.  
12. Європейська Рада.  
13. Європейський Парламент: склад, призначення, функції і 

повноваження (законодавчі, бюджетні, наглядові, політичні функції).  
14. Суд Європейських співтовариств. Склад суду і процедури 

призначення суддів.  
15. Економічний і соціальний комітети: склад, призначення і функції. 

Роль комітету регіонів і його функції.  
16. Палата аудиторів: склад, призначення, функції.  
17. Європейський інвестиційний банк і його значення для діяльності 

Європейського Союзу.  
18. Процеси вироблення політичних напрямів у Комісії.  
19. Прийняття законодавства на основі розподілу функцій з 

урахуванням процедури: традиційної, консультативної, погодження, 
співробітництва, спільного прийняття рішень (або погоджувальної процедури 
і права вето).  

20. Стадії прийняття рішення.  
21. Бюджет співтовариства і його формування за принципом від 

національних внесків до “власних ресурсів”. Інші бюджетні принципи.  
22. Процедура складання бюджету.  
23. Наслідки відхилення проекту бюджету. Виконання бюджету.  
24. Первинне законодавство Європейського Союзу і його значення.  
25. Договори як конституційна основа права Європейського Союзу.  
26. Похідне (вторинне) законодавство як частина системи норм, 

розроблених згідно з основними договорами.  



27. Регламенти, директиви, рішення, позиції та рекомендації.  
28. Судові рішення як джерело права Європейського Союзу.  
29. Міжнародні акти, укладені Співтовариством, і їх значення.  
30. Відмінність правового статусу міжнародних норм, укладених 

співтовариством, від статусу угод, укладених державами-членами.  
31. Загальні принципи права, що походять з природного права 

співтовариства, і їх значення.  
32. Роль загальних принципів, спільних для правових порядків 

кількох держав-членів.  
33. Загальні правила взаємодії міжнародних норм і національного 

законодавства в теорії права.  
34. Розподіл повноважень між співтовариством і державами-

членами. 
35. Виключна юрисдикція.  
36. Конкуруюча юрисдикція.  
37. Паралельна юрисдикція.  
38. Положення договору, що мають пряму дію.  
39. Позитивні й негативні зобов’язання.  
40. Пряма дія регламентів і директив.  
41. Особливості судового захисту в системі Європейського Союзу.  
42. Позови, що подаються Комісією, і підстави для подання позовів.  
43. Стадії допозовної діяльності Комісії.  
44. Посередництво між Комісією і державою відповідачем.  
45. Позови, що подаються іншими державами-членами, і їх розгляд у 

суді.  
46. Позови, що подаються відповідно до ст. 93(2) Договору про 

заснування Європейського співтовариства.  
47. Позови про невизнання правових актів недійсними.  
48. Критерій прийнятності.  
49. Позови про бездіяльність критерію прийнятності та підстави для 

їх розгляду.  
50. Позови, що випливають з відповідальності.  
51. Позадоговірна відповідальність: основні принципи і критерій 

прийнятності.  
52. Процедури виконання рішень.  
53. Загальна характеристика засобів судового захисту в праві 

Європейського Союзу непрямої дії.  
54. Суб’єкти, які беруть участь у судовому захисті за допомогою 

засобів непрямої дії.  
55. Підстави для впровадження і розвитку вільного руху товарів у 

Європейському Союзі.  
56. Митні збори та інші перешкоди вільному руху товарів.  
57. Поняття скасування митних та інших зборів еквівалентної дії.  
58. Поняття кількісних обмежень та інших подібних заходів.  



59. Норми, що фіксують ціни, і їх значення для розвитку вільного 
руху товарів в Європейському Союзі.  

60. Захист прав споживача як основний фактор розвитку руху 
товарів. Заходи, еквівалентні квотам на експорт, і їх значення для 
співтовариства й розвитку економіки держав-членів.  

61. Податкова дискримінація.  
62. Біла книга про внутрішній ринок і Єдиний європейський акт.  
63. Принципи суспільної моралі, публічного порядку і державної 

безпеки.  
64. Переваги, що надаються при переміщенні працівників-мігрантів.  
65. Право на в’їзд і проживання.  
66. Доступ до гідних умов праці.  
67. Право залишатися на території країни перебування після 

завершення терміну роботи.  
68. Особливості свободи пересування професійних спортсменів.  
69. Положення про соціальне забезпечення, що ґрунтуються на 

принципах універсальності та недискримінації (дискримінація пряма й 
непряма).Громадянство в Європейському Союзі. Перспективи розвитку 
співтовариства в напрямку вільного пересування без кордонів і обмежень.  

70. Поняття вільного руху капіталів.  
71. Рух платежів як підґрунтя розвитку вільного руху капіталів в 

Європейському Союзі.  
72. Стадії вільного руху капіталів: перша — 1960–1988 рр., друга — 

з 1988 року дотепер.  
73. Рух співтовариства до створення єдиного економічного та 

валютного союзу.  
74. Принципи “чотирьох свобод” і їх значення для розвитку вільного 

руху капіталів в Європейському Союзі.  
75. Основна мета політики Європейського Союзу щодо конкуренції і 

її роль у розвитку економічних процесів співтовариства.  
76. Право конкуренції і цінова політика: основні характерні риси 

права конкуренції Європейського Союзу.  
77. Принцип екстериторіальності та його значення для розвитку 

права конкуренції. 
78. Поняття ідеологічного прагматизму.  
79. Застосування санкцій щодо дій, які негативно позначаються на 

торгівлі в межах Європейського Союзу.  
80. Право конкуренції і приватний сектор в економіці.  
81. Поняття домовленості між фірмами.  
82. Поняття домінуючого становища.  
83. Контрактова вартість товарів.  
84. Контрактова вартість ідентичних товарів.  
85. Контрактова вартість подібних товарів.  
86. Визначення вартості прийнятним способом.  
87. Встановлення митного нагляду за товарами.  



88. Надання можливості вільного обігу товарів.  
89. Історичні умови розвитку соціальної політики у країнах 

Європейського Союзу і їх значення для становлення сучасного стану 
соціальної політики співтовариства.  

90. Роль Соціальної Хартії Ради Європи 1961 року і Соціальної хартії 
Європейського економічного співтовариства у праві Європейського Союзу. 

91. Соціальна політика: нова структура договору.  
92. Інституційна і законодавча структура Європейського Союзу щодо 

реалізації соціальної політики співтовариства.  
93. Загальна характеристика умов праці.  
94. Трудові відносини зайнятість у праві Європейського союзу.  
95. Загальна характеристика Трансєвропейських мереж. 
96. Підстави та основоположні поняття дискримінації на основі статі 

у праві Європейського Союзу.  
97. Поняття оплати праці у джерелах права Європейського Союзу. 
98. Становище працівників, зайнятих неповний робочий день.  
99. Рівна оплата праці за однакову роботу.  
100. Дискримінація у сфері соціального забезпечення. 
101. Поняття правового регулювання інтелектуальної власності у 

праві Європейського Союзу.  
102. Інтелектуальна власність і вільний рух товарів.  
103. Право конкуренції Європейського Союзу й інтелектуальна 

власність. Правове регулювання товарних знаків.  
104. Захист товарних знаків і символів, з яких складається товарний 

знак.  
105. Поняття права європейського навколишнього середовища.  
106. Система права європейського навколишнього середовища.  
107. Закономірності побудови й розвитку європейського права 

навколишнього середовища.  
108. Адаптація законодавства до європейського права навколишнього 

середовища. 
109. Розвиток інтеграційних процесів в Європейському Союзі щодо 

залучення України до асоційованих членів співтовариства.  
110. Роль угоди про партнерство і співробітництво України та 

Європейського Союзу щодо зближення інтересів України і Європейського 
Союзу в напрямі поглибленого співробітництва.  

111. Умови, які повинен виконати Уряд України, для вступу у 
співтовариство.  

112. Створення умов для реального забезпечення прав людини на її 
захист.  
 
 
 
 
 



5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 
 

Тема № 1. Становлення та розвиток права ЄС. 
1. Європейський Союз як наднаціональна організація: поняття, 

ознаки, правова природа, правосуб’єктність.   
2. Історичні передумови та основні етапи становлення права ЄС: 
а) Паризький договір про утворення Європейського об’єднання вугілля 

і сталі 
б) Римські договори про утворення Європейського економічного 

співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії; 
 в) Єдиний європейський акт; 
 г) Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу; 
 д) Амстердамський договір та реформування Європейського Союзу 
3. Новітній етап розвитку права ЄС: від Ніццького договору до 

Конституційного договору 
4. Європейська інтеграція та Лісабонський договір: умови 

прийняття, структура, основні новели. 
 
Тестові задання до теми  
1) Європейські спільноти після утворення ЄС: 
- перестали існувати; 
- були перейменовані у «Економічний та валютний союз»; 
- були перейменовані у «Європейську асоціацію вільної торгівлі»; 
- стали інститутами європейського союзу; 
- збереглися у якості одного зі структурних компонентів («опори») 

нової організації. 
 2) На даний час в ЄС входить: 
- 6 держав; 
- 12 держав; 
- 15 держав; 
- 28 держав; 
- 29 держав. 
 3) У 2013 році був запланований вступ до ЄС 
- Хорватії; 
- Білорусі; 
- Ірландії; 
- України; 
- Болгарії. 
 4) Первинна назва Європейського співтовариства: 
- Європейська асоціація вільної торгівлі; 
- Спільний ринок; 
- Економічний та валютний союз; 
- Європейська економічне спільнота; 
- Організація європейського економічного співробітництва. 



5) Новими державами-членами ЄС 1 травня 2007р. стали: 
- Латвія, Литва, Естонія; 
- Польша, Венгрія, Чехія, Слолвакія, Словенія; 
- Болгарія, Румунія; 
- Кіпр, Мальта; 
- Турція. 
 6) Першими членами Європейських співтовариств (державами-

засновниками) виступили: 
- Бельгія, Нідерланди, Люксембург; 
- Франція, ФРГ, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург; 
- Бельгія, Нідерланди, Люксембург; 
- Франція, ФРГ, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург; 
- Франція, Велика Британія, Італія, Люксембург, Бельгія, 

Нідерланди, Швеція, Фінляндія і Норвегія. 
 7) Референдуми про вступ до ЄС дав негативний результат у двох 

таких країнах: 
- Андора; 
- Ісландія; 
- Ліхтенштейн; 
- Норвегія; 
- Швейцарія; 
- Швеція. 
 8) Організація «європейський союз» була заснована на основі трьох 

Європейських співтовариств: 
- Європейське співтовариство; 
- Європейське оборонне співтовариство; 
- Європейське співтовариство по атомній енергії; 
- Європейське співтовариство з вугілля та сталі; 
- Бенілюкс. 
Контрольні запитання: 
1. Поняття та зміст "Копенгагенських критеріїв". 
2. Який порядок вступу нових членів?  
3. Етапи розширення ЄС.  
4. Що розуміють під поняттям "територія ЄС"?  
5. Що розуміють під поняттям "громадянство ЄС"?  
6. Які мови вважаються "офіційними "мовами ЄС? 
7. Які економічні передумови утворення ЄС? 
8. Які політичні передумови утворення ЄС? 
9. Які культурні передумови виникнення ЄС? 
10. Хто вважався представниками ідеологічних передумов утворення 

ЄС? 
11. Римські договори та етапи реформування ЄС. 
 
 

Тема № 2. Джерела права Європейського Союзу. 



1. Система джерел права ЄС 
2. Первинне законодавство Європейського Союзу. 
3. Похідне (вторинне) законодавство як частина  норм, розроблених  

згідно з основними договорами 
4. Види та значення «м’якого права» (“soft law”) в системі джерел 

права ЄС 
5. Міжнародні договори ЄС 
6. Рішення Суду ЄС  
7. Загальні принципи права ЄС 
Тестові завдання: 
1) Тип законодавчого акта Європейського Союзу, який не є 

інструментів прямої дії, а запроваджується через національне законодавство: 
- постанови; 
- директиви; 
- договори; 
- рішення. 
 2) Держави, які не входять у склад ЄС, називаються у його документах 

«…держави» або «… країни». 
- чужі; 
- ворожі; 
- сусідські; 
- треті; 
- Інші. 
 3) Окремі джерела та норми права ЄС мають «екстериторіальний 

ефект», тобто: 
- їх дія розповсюджується на всю Європу; 
- здійснюють вплив на правові системи інших держав Земної кулі; 
- через спеціальні погодження застосовуються країнах 

Європейського економічного простору (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн); 
- можуть визначати права та обов’язки іноземних громадян та 

юридичних осіб. 
 4) Назвіть акти ЄС індивідуального (ненормативного) характеру: 
- регламенти; 
- рамкові директиви; 
- звичайні директиви; 
- рішення; 
- рекомендації і висновки. 
5) Акт загального характеру, що у всіх своїх елементах обов'язковий 

для всіх суб'єктів права ЄС і є актом прямої дії 
- регламенти; 
- рамкові директиви; 
- звичайні директиви; 
- рішення; 
- рекомендації і висновки. 



 6) Ці види актів зобов’язують державу – члена ЄС досягти певних 
результатів, проте, не визначають обов’язкових процедур і механізмів для їх 
досягнення. 

- регламенти; 
- директиви; 
- рішення; 
- рекомендації і висновки 
- всі відповіді вірні. 
 7) Акти ЄС, які не є нормативно-правовими актами, тобто не носять 

обов'язкового юридичного характеру. 
- регламенти; 
- рамкові директиви; 
- звичайні директиви; 
- рішення; 
- рекомендації і висновки. 
Контрольні запитання: 
1. Що розуміють під поняттям "Право Спільноти"?  
2. Що означає принцип верховенства права ЄС? 
3. Що означає принцип прямої дії права ЄС? 
4. Загальні принципи права та їх місце в правовій системі ЄС. 
5. Відповідальність держав-членів за порушення принципів 

свободи, демократії, прав і свобод людини. 
6. Що розуміють під джерелами первинного права? 
7. Що розуміють під джерелами вторинного права? 
8. Як співвідносяться між собою поняття "Право ЄС" та 

"Європейське право"? 
 

Тема № 3. Інститути Європейського Союзу 
1. Загальна характеристика інститутів Європейського Союзу 
2. Європейська Комісія: поняття, склад, структура, функції 
3. Європейський Парламент: склад, призначення, функції і 

повноваження 
4. Рада Союзу Європи 
5. Європейська Рада.  
6. Європейський Суд Правосуддя 
7.Суд аудиторів: склад, призначення, функції.  
8. Європейський Центральний банк і його значення для діяльності 

Європейського Союзу.  
Тестові завдання:  
1) Європейська Комісія наділена наступними повноваженнями: 
- розробляти й пропонувати законодавчі акти; 
- керувати запровадженням політики Співтовариства; 
- розпоряджатися бюджетом; 
- підтримувати зовнішні відносини; 
- всі відповіді вірні. 



 2) Комісія складається з ______________ незалежних членів. 
- десяти (по одному від ключових країн-членів); 
- п’ятнадцяти (по одному від найбіліших країн-членів); 
- двадцяти семи (по одному від кожної країни-члена); 
- п’ятдесят чотири (по два від кожної країни-члена; 
- немає правильної відповіді. 
 3) Європейську Комісію призначають на п'ятирічний термін за згодою 

країн-членів, рішення про її призначання ухвалює: 
- Європейська Рада; 
- Рада ЄС; 
- Європейський Парламент; 
- Європейський суд аудиторів; 
- немає правильної відповіді. 
 4) До складу Європейської Комісії входять 
- незалежні члени, Президент, віце-президенти; 
- незалежні члени та комісари; 
- депутати та незалежні члени; 
- судді; 
- голови урядів держав-членів. 
 5) Склад Європейської Комісії призначається: 
- на рік; 
- на три роки; 
- на п'ятирічний термін; 
- на семирічний термін; 
- довічно. 
 6) Суд Європейських спільнот: 
- заснований Паризьким договором 1951 року; 
- заснований Римським договором 1957 року; 
- заснований Маастрихтським договором 1992 року; 
- заснований Амстердамським договором 1996 року. 
- не існує. 
Контрольні запитання:  
1. Які характерні риси інституційної системи ЄС?  
2. Які функції інституцій ЄС? 
3. Призначення Європейської ради. 
4. Функції та компетенція Європарламенту. 
5. "Подвійна природа" Ради Європейського Союзу (Рада Міністрів), 

напрями її діяльності. 
6. Європейська комісія як своєрідний "двигун" європейської 

інтеграції. 
7. Процедура судочинства в ЄС. 
8. Склад Суду Європейського Союзу. 
9. Суд першої інстанції та його компетенція. 
10. Допоміжні інституції ЄС та їх значення (Європейська система 

центральних банків). 



 
 

Тема № 4. Законотворчий процес ЄС 
1. Проста законодавча процедура : загальна характеристика 
2. Донсультативна процедура (“consultation procedure”) як 

законотворча процедура в ЄС 
3. Дозвільна процедура (“assent procedure”) як законотворча 

процедура в ЄС 
4. Посилена співпраця між державами –членами ЄС (“enhanced 

cooperation”) 
5. Комітологія як законотворча процедура в ЄС 
Тестові завдання 
1) Регламенти Європейського Союзу – це … .  
- нормативно-правові акти Європейського Союзу обов’язкової 

сили та прямої дії на його території;  
- нормативно-правові акти Європейського Союзу обов’язкової 

сили для кожної держави-члена, котрій вони адре-совані, щодо результату, 
при цьому вони залишають за нею вибір методів і форм досягнення цього 
результату;  

- акти, що регламентують роботу установ ЄС;  
- індивідуальні акти ЄС.  
2) Законодавчий процес в ЄС знаходить вираження у … .  
- звичайній законодавчій процедурі та спеціальній за конодавчій 

процедурі; 
- єдиній законодавчій процедурі;  
- процедурі спільного прийняття рішень, процедури консультації 

та процедурі співробітництва;  
- процедурі прийняття загальнообов’язкових нормати- вних актів в 

ЄС та у державах-членах.  
3) Право законодавчої ініціативи в законодавчому процесі ЄС має … .  
- Європейський парламент;  
- Європейська рада;  
- Рада Європейського Союзу;  
- Європейська комісія.  
4) Які з інститутів Європейського Союзу виконують законодавчі 

функції? 
- Рада Європейського Союзу спільно з Європейським 

парламентом;  
- Європейський парламент спільно з Європейською комісією;  
- Європейський парламент спільно з Європейською радою;  
- виключно Європейський парламент.  
5) Ініціатива щодо внесення змін до установчих договорів може 

походити 
- лише від держав-членів;  



- від однієї з держав-членів, від Комісії, або від Євро- пейського 
парламенту;  

- від Європейської ради як від органу вищого політич- ного 
керівництва;  

- від “Президента” Європейського Союзу.  
6) У ЄС законодавчі процедури поділяються на … .  
- загальну і спеціальну;  
- звичайну і спеціальну;  
- загальну, звичайну і спеціальну;  
- загальну, звичайну, спеціальну та субсидіарну.  
7) Законодавчі акти ЄС публікуються в … .  
- Офіційному віснику Європейського Союзу;  
- Офіційному віснику Європейського парламенту;  
- Офіційному віснику Європейської ради;  
- Офіційному віснику Європейської комісії. 
Контрольні зпитання: 
1. Що таке посилена співпраця? 
2. Опишіть процедуру комітології. Хто наділений основними 

повноваженнями в ній? 
3. Чому, на вашу думку, законотворчий процес ЄС є досить 

складним та довготривалим? 
 
 

Тема № 5. Співвідношення права Європейського Союзу і 
національного права держав-членів 

1. Розподіл повноважень між співтовариством і державами-членами 
щодо виключної, конкуруючої, паралельної компетенції 

2. Принцип верховенства права Європейського Союзу над 
національним правом держав-членів 

3. Принцип прямої дії права Європейського Союзу 
  а) пряма дія положень установчих договорів ЄС 
  б) пряма дія регламентів 
  в) пряма дія директив і рішень 
4. Загальна характеристика непрямої дії.  
5. Обмеження юрисдикції Європейсього Союзу: доктрина 

«визначених повноважень» ( ¨conferred powers¨) 
6. Відповідальність держав за порушення норм права 

Європейського Союзу 
Тестові завдання 
1) Принцип прямої дії права Європейського Союзу означає, що … .  
- ця правова система здатна наділяти юридичних та фізичних осіб 

правами та обов’язками, котрі підлягають судо- вому захисту;  
- норми права Європейського Союзу мають вищу юридичну силу, 

ніж норми національних правових систем держав- членів;  



- норми права Європейського Союзу прямо інкорпо- руються в 
національне законодавство держав – членів Союзу;  

- норми права Європейського Союзу прямо застосовуються в 
національному правопорядку держав-членів без процедури імплементації.  

2) Принцип прямої дії права Європейського Союзу стосується … .  
- лише первинного права Європейського Союзу;  
- лише вторинного права Європейського Союзу;  
- як вторинного, так і первинного права Європейського Союзу;  
- виключно установчих договорів ЄС. 
3) Європейський Союз набув правосуб’єктності згідно з … .  
- Маастрихтським договором 1992 р.;  
- Лісабонським договором 2007 р.;  
- Амстердамським договором;  
- правосубєктність Європейського Союзу перебуває на стадії 

формування. 
4) У кожній державі-члені Європейський Союз є … .  
- юридичною особою, що має найширшу право- та діє- здатність;  
- громадською організацією, що підтримує і захищає економічні 

інтереси її учасників;  
- специфічним суб’єктом міжнародного права;  
- міжнародною організацією. 
5) У разі систематичного і грубого порушення державою-членом 

цінностей, на яких ґрунтується ЄС, мож- ливе … .  
- припинення членства такої держави в ЄС;  
- призупинення її членства в ЄС;  
- покладення на державу штрафу та її примусове ви- ключення з 

ЄС;  
- примусове виключення з ЄС 
Контрольні запитання 
1. В чому полягає доктрина «визначених повноважень»? 
2. Дайте визначення верховенства та субсидіарності  норм права 

Європейського Союзу. 
3. Поясніть відмінності між прямою та непрямою дією права 

Європейського Союзу. 
 
 

Тема № 6. Судова система Європейського Союзу. 
1. Поняття, склад та порядок формування судових органів 

Європейського Союзу. 
2. Європейський Суд Правосуддя: структура ,повноваження, місце в 

системі інститутів ЄС. 
3. Загальний Суд та спеціалізовані суди 
4. Організація діяльності Європейського Суду Правосуддя та 

порядок прийняття ним рішень 



5. Обов’язковість виконання рішень Європейського Суду 
Правосуддя ¨binding effect¨ 

Тестові завдання: 
1) До судової системи Європейського Союзу входять … .  
- Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби; 
- Суд ЄС, суд першої інстанції, Трибунал з питань цивільної 

служби;  
- Суд ЄС, Загальний суд;  
- 4)Суд ЄС, Загальний суд, Трибунал з питань цивільної служби, 

Європейський суд з прав людини. 
 2) До якої судової установи Європейського Союзу подаються позови 

від фізичних та юридичних осіб?   
- до Суду ЄС;  
- до Загального суду;  
- до Європейського суду з прав людини;  
- фізичні та юридичні особи не можуть подавати позови до 

судових установ Європейського Союзу.  
3) Подати позов до Суду ЄС проти держави – члена ЄС, яка порушує 

свої зобов’язання, має право … .  
- будь-який інститут ЄС (окрім Суду ЄС);  
- Комісія та держави – члени ЄС;  
- держави-члени та будь-які інститути ЄС (окрім Суду ЄС);  
- фізичні або юридичні особи держав – членів ЄС.  
4. Хто може подати позов до судових установ ЄС проти інститутів ЄС?  
- будь-який з інститутів ЄС (окрім Суду ЄС);  
- Комісія та держави – члени ЄС;  
- держави-члени, інститути ЄС (окрім Суду ЄС) та фізичні або 

юридичні особи;  
- держави-члени та фізичні або юридичні особи.  
5) До якої судової установи Європейського Союзу подаються позови 

проти держав-членів, які порушили свої зо- бов’язання, накладені правом 
ЄС? 

- до Суду ЄС;  
- до Загального суду;  
- як до Суду ЄС, так і до Загального суду;  
- до Європейського суду з прав людини.  
6) Які санкції можуть накладатися Судом ЄС на державу-порушницю?  
- штраф або/та пеня; 
- виключення з ЄС;  
- призупинення членства в ЄС;  
- застосування збройної сили проти держави-порушниці.  
7. Прямі провадження в Суді ЄС – це … .  
- ті, які ініціюються безпосередніми учасниками спору та в рамках 

яких Суди виносять рішення по суті спору;  



- провадження по розгляду запитів від національних судових 
установ держав-членів;  

- провадження по з’ясуванню сумісності міжнародної угоди 
установчим договорам ЄС;  

- провадження проти держав-членів. 
Контрольні запитання 
1. Як організована діяльність Європейського Суду Правосуддя. 
2. Який порядок розгляду справ і прийняття рішень Європейським 

Судом Правосуддя 
3. Опишіть відмінності в повноваженнях Європейського Суду 

Правосуддя та Загального Суду Європейського Союзy 
 
Тема 7. Правове регулювання внутрішнього ринку Європейського 

Союзу.  
1. Поняття, мета та значення внутрішнього ринку Європейського 

Союзу 
2. Свобода пересування товарів. Фіскальні та нефіскальні заходи. 

Вийнятки із ст. 34-35 Договору про діяльність ЄС 
3. Свобода пересування осіб. Припципи універсальності та 

недискримінації. Процесуальні гарантії та обмеження вільного пересування. 
4. Вільне пересування працівників. Працевлаштування в іншій 

державі-члена ЄС та обмеження щодо. Взаємне визнання дипломів та 
професійних кваліфікацій 

5. Свобода надання та отримання послуг. Поняття послуги, 
транскордонний характер послуг, оплата 

6. Поняття капіталу та вільного руху капіталів.  
Тестові завдання 
1) Спільний внутрішній ринок передбачає … .  
- вільний рух товарів, капіталів, робочої сили та послуг;  
- уніфікацію правил торгівлі з третіми державами та 

запровадження спільної грошової одиниці;  
- вільний рух товарів, капіталів та робочої сили;  
- вільний рух товарів, капіталів, робочої сили та послуг, уніфікацію 

правил торгівлі з третіми державами та запровадження спільної грошової 
одиниці. 

2) Хто відшкодовує збитки, завдані державою – членом ЄС фізичним 
або юридичним особам порушенням права ЄС? 

- держава-порушниця;  
- Євросоюз;  
- постраждалі фізичні або юридичні особи можуть самостійно 

обирати хто буде відшкодовувати збитки – держава- порушниця або ЄС;  
- Європейський фонд гарантування. 
3)Європейський економічний простір створений як … .  
- міжнародна організація для забезпечення свободи руху осіб, 

товарів, капіталів та послуг між країнами ЄС;  



- особливий правовий режим для забезпечення свободи руху осіб, 
товарів, капіталів та послуг між країнами ЄС;  

- особливий правовий режим для забезпечення свободи руху осіб, 
товарів, капіталів та послуг між країнами Європейського співтовариства і 
Європейською асоціацією вільної торгівлі;  

- міжнародна організація для забезпечення свободи руху осіб, 
товарів, капіталів та послуг між країнами Європейського співтовариства і 
Європейською асоціацією вільної торгівлі. 

4) Принцип захисту прав людини як один із головних принципів 
Європейського співтовариства був уперше закріплений у … .  

- Договорі про Європейське економічне співтовариство;  
- рішенні Суду ЄС;  
- Маастрихтському договорі 1993 р.;  
- Лісабонському договорі 2007 р. 
 
Контрольні запитання: 
1. Назвіть обмеження щодо взаємного визнання дипломів та 

професійних кваліфікацій у ЄС. 
2. В чому полягає значення справи Daily Mail [1988]? Обґрунтуйте 
3. В чому полягає відмінність між товаром та послугою у праві 

Європейського Союзу? 
4. Дайте визначення поняттю «послуга» 
5. Право на свободу пересування є абсолютним? Обґрунтуйте 
6. Які основні новели містить Директива 2006/123/ЕС про послуги 

на внутрішньому ринку? 
7. Які винятки передбачено із принципу свободи руху капіталів? Чи 

є цей перелік вичерпним? 
 
 

Тема № 8. Спільна торговельна політика Європейського Союзу 
1. Поняття та особливості спільної торговельної політики 

Європейського Союзу 
2. Регулювання імпорту товарів. Тарифне та нетарифне 

регулювання 
3. Регулювання експорту товарів.  
4. Регулювання кількісних обмежень 
5. Система захисних торгових заходів в ЄС. 
Тестові завдання 
1) До складу податкових платежів як частини податкової системи ЄС 

не входять: 
- сільськогосподарські податки; 
- митні збори; 
- ПДВ (процентні відрахування); 
- прибутковий податок із фізичних осіб, що працюють в органах і 

апараті ЄС; 



- немає правильної відповіді. 
2) Податкове право ЄС являє собою сукупність: 
- положень засновницьких договорів щодо регулювання 

податкових правовідносин; 
- нормативно-правових актів, прийнятих інститутами ЄС; 
- загальних принципів права, що вживаються до податкових 

відносин; 
- рішень Суду ЄС з податкових питань; 
- всі відповіді є вірними. 
 3) Антидемпінгова зовнішньоторгівельна політика ЄС відносно третіх 

країн, полягає зокрема у застосуванні нетарифних методів регулювання 
зовнішньоторговельної діяльності. Останні не включають: 

- систему тарифних пільг; 
- встановлення перешкод у вигляді абсолютних або відносних 

лімітів за цінами, 
- встановлення перешкод у вигляді абсолютних або відносних 

лімітів за технічним характеристикам товарів; 
- ліцензування, встановлення заборон на пропуск певних товарів; 
- приписи санітарного та ветеринарного характеру, технічні 

стандарти. 
 
Контрольні запитання: 
1. Дайте визначення поняття «автономні тарифні винятки».  
2. Що таке протекціонізм? 
3. Охарактеризуйте систему захисних торгових заходів в ЄС. 
 

Тема № 9. Спільна митна політика Європейського Союзу 
1. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу. 
2. Митний Союз та митна територія Європейського Союзу. 
3. Принципи тарифного та нетарифного регулювання в 

Європейському Союзу. 
4. Єдиний митний тариф та види мит Єдиного митного тарифу ЄС. 
5. Визначення країни походження товарів. 
6.  Оцінювання митної вартості 
7. Митні режими та процедури в ЄС. 
Тестові завдання 
1) Європейський економічний простір створений як … .  
- міжнародна організація для забезпечення свободи руху осіб, 

товарів, капіталів та послуг між країнами ЄС;  
- особливий правовий режим для забезпечення свободи руху осіб, 

товарів, капіталів та послуг між країнами ЄС;  
- особливий правовий режим для забезпечення свободи руху осіб, 

товарів, капіталів та послуг між країнами Європейського співтовариства і 
Європейською асоціацією вільної торгівлі;  



- міжнародна організація для забезпечення свободи руху осіб, 
товарів, капіталів та послуг між країнами Європейського співтовариства і 
Європейською асоціацією вільної торгівлі. 

2) Держави – члени Європейського Союзу не втрачають … .  
- суверенітет, передаючи його у повному обсязі на користь ЄС;  
- суверенітет, а обмежують свої суверенні права на користь ЄС;  
- частину свого економічного суверенітету;  
- суверенітет у вирішенні економічних питань та питань безпеки. 
3) Територія Європейського Союзу охоплює терито- рію … .  
- усіх держав-членів;  
- держав-членів та їхніх колишніх колоній;  
- усіх держав-членів з окремими виключеннями відповідно до 

установчих договорів;  
- держав-членів та держав ЄАВТ. 
 
Контрольні запитання: 
1. Охарактеризуйте митні режими в ЄС. 
2. Охарактеризуйте митні процедури в ЄС. 
3. Обгрунтуйте відміннсть преференційних та непреференційних 

правил походження щодо товарів, які переміщуються на території ЄС. 
 

 
Тема № 10. Європейський Союз та Україна 

1. Зовнішня політика Європейського Союзу щодо третіх країн. 
Політика Східного партнерства. Україна 

2. Копенгагенські критерії як передумова вступу України в 
Європейський Союз: загальна характеристика 

3. Копенгагенські політичні критерії  
4. Шляхи та механізми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС 
5. Угода про Асоціацію з Україною та ЄС : правий аналіз та 

перспективи 
Тестові завдання 
1) Сфери співробітництва між Україною та Європейським Союзом 

визначені … .  
- Конституцією України;  
- Угодою про партнерство і співробітництво 1994 р.;  
- Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 

України”; 
- Указом Президента України “Про затвердження Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу”.  
2) До сфер пріоритетної співпраці згідно з Угодою про партнерство і 

співробітництво 1994 р. належать … .  
- митне право та податки;  
- інтелектуальна власність;  



- фінансові послуги, правила конкуренції, енергетика;  
- усе вищевказане.  
3) Особлива програма посиленої співпраці ЄС з Україною, Вірменією, 

Азербайджаном, Білоруссю, Грузією та Молдовою, що започаткована у 2009 
р., має назву … .  

- Східне партнерство;  
- Європейська політика сусідства;  
- Чорноморська синергія;  
- Єдиний європейський простір.  
4) Європейська політика сусідства визначає … .  
- порядок набуття членства в ЄС;  
- особливий правовий режим посиленої співпраці ЄС та його 

сусідами надає їм можливість брати участь у різних видах діяльності ЄС 
шляхом тіснішої політичної, економічної, культурної співпраці та взаємодії у 
галузі безпеки;  

- привілейовані відносини ЄС з Україною;  
- порядок набуття членства Україною в ЄС.  
5) Східне партнерство є … .  
- особливою політикою співпраці ЄС з країнами Далекого Сходу;  
- політикою ЄС, що має на меті зміцнення стосунків із 6-ма 

східними сусідами ЄС;  
- програмою фінансування держав – кандидатів на вступ до ЄС;  
- програмою співпраці ЄС із державами Сходу.  
6) У рамках європейської політики безпеки та оборони укладені такі 

Угоди між Україною та ЄС … .  
- “Про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС з 

врегулювання криз”;  
- “Про процедури безпеки, які стосуються обміну ін- формацією з 

обмеженим доступом”;  
- “Угода про співробітництво щодо цивільної глобальної 

навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським 
співтовариством, його державами-членами”;  

- усі вищевикладені.  
7) Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейським Союзом передбачено такий режим у взаємній торгівлі – … .  
- дискримінаційний з односторонніми преференціями для ЄС;  
- національний;  
- найбільшого сприяння; 
- зона вільної торгівлі. 
 
Контрольні запитання: 
1. Які основні моменти Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами?  
2. У чому особливість Спільної стратегії ЄС щодо України (1999р.)? 
3. Відносини між ЄС та Україною в рамках "Європейської політики сусідства" (2003 р.) 
4. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2004р.).  
5. План дій Україна – ЄС (2005р.). 



 
 


