ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1.Що таке Європейський Союз?
2. З якого об’єднання почалось формування Європейського Союзу?
3. Кого замінює та стає правонаступником Європейський Союз згідно
4. Реалізація яких свобод повинно було забезпечити створення спільного ринку
Співтовариств за Римським договором 1957р.?
5. За актом якого політичного діяча було створено Європейське співтовариство
вугілля та сталі?
6. Які об’єднання стали основою для утворення Європейського Союзу?
7.Що було передумовою підписання Єдиного європейського акту?
8. Яку роль відіграла Біла книга 1985р. на шляху розвитку евроінтеграційних
процесів?
9. Чи є взаємозв’язок між Єдиним європейським актом та Білою книгою
Європейського Союзу?
10. Який документ на третьому етапі євроінтеграції модифікував установчі
договори Співтовариств та закріпив завершення формування вільного
внутрішнього ринку, створення економічного та валютного союзів, запровадив
зміни
інституційно-юридичного
характеру,
розширив
компетенцію
Європейського економічного співтовариства у сфері суспільної політики,
охорони навколишнього середовища і наукових досліджень?
11. Яким договором включено в право ЄС Шенгенські угоди?
12. Які органи складали Інституційну структуру Європейського співтовариства
вугілля та сталі?
13. Кому притаманні власна система інститутів, автономна правова система,
автономний бюджет, унікальна валютна система, офіційні мови, власне
громадянство, європейські символи, власна територія, специфічний склад
учасників та міжнародна правосуб’єктність?
14. Який прапор Європейського Союзу?
15. Який девіз Європейського Союзу?
16. Що є територією Європейського Союзу?
17. Що означає міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу?
18. Які підстави виникнення міжнародної правосуб’єктності ЄС?
19. За яких умов держави-члени ЄС мають право самостійно укладати
міжнародні договори?
20. Яким договором було введено єдине громадянство ЄС, проведення
інтегрованої зовнішньої політики, зближення юридичних систем, підвищення
ролі Європарламенту, формування економічного й валютного союзу?
21. Які опори функціонування Європейського Союзу передбачав
Маастрихтський договір 1992р.?
22. Як Амстердамський договір 1997р вплинув на реформування ЄС?
23. Який зміст основної ідеї Хартії основних прав ЄС 2000 р.?
24. Який установчий договір ЄС був строковим?
25. Як Ніццький договір 2001р вплинув на реформування ЄС?
26. Як Лісабонський договір 2007р. вплинув на реформування ЄС?
27. Хто виступав суб’єктом міжнародного права згідно Маастрихтського
договору 1992р.?

28. Професор Рейнського університету ім. Фрідріха Вільгельма (Німеччина, м.
Бонн) в курсі Європейського права зазначає, що Європейські співтовариства є
«серцем Європейського Союзу», які Європейські співтовариства існують
сьогодні?
29. Яке завдання Європейського співтовариства з атомної енергії згідно Римського
договору про створення Євроатому 1957р.
30.На основі яких принципів здійснюється компетенція Європейського Союзу
відповідно до Договору про реформи 2007р.
31. Які акти мають однакову юридичну силу згідно Лісабонського договору?
32. Який основний напрямок діяльності ЄС передбачив Лісабонський договір
після модернізації трьох опор?
33. Мета якого договору передбачала завершити розпочатий Амстердамським
договором процес, що повинен підготувати інститути Європейського Союзу для
функціонування в розширеному Союзі?
34. Який принцип функціонування ЄС включає, заходи які за змістом та
формою не повинні виходити за межі того, що є необхідним для досягнення
цілей установчих договорів?
35. Що означало створення Європейського Союзу в 1992р. ?
36. Які мови Не є офіційними мовами Європейського Союзу?
37. В який договір трансформувався Договір про заснування Європейських
Співтовариств після прийняття Лісабонського договору?
38. Яке Європейське співтовариство припинило функціонувати після прийняття
Лісабонського договору?
39. Яке Європейське співтовариство залишилось функціонувати після
прийняття Лісабонського договору?
40. Які із вказаних європейських символів є спільними для Європейського
Союзу та Ради Європи?
41. Коли відзначається «День Європи», який за рішенням Європейської ради
був проголошений в 1985 р. ?
42. Що є гімном Європейського Союзу?
43. Яким документом було передбачено створення Європейського Конвенту як
тимчасового міжурядового органу для підготовки проекту Конституційного
договору ЄС?
44. Яким договором передбачалось впровадження Економічного та валютного
союзу?
45. У чому полягає відмінність Конституційного договору про ЄС 2004р. та
Лісабонського договору 2007р.?
46. Якою є новела вступу до ЄС згідно Лісабонського договору 2007р?
47. Які види основних актів діяльності інститутів ЄС залишено Лісабонським
договором 2007р.?
48. Вкажіть діяльність якого об’єднання вже не відносять до установчих
договорів, а підпорядкована ЄС згідно Лісабонського договору 2007р.?
49. Які інститути входять до інституційної структури Європейського Союзу?
50. Хто виконує функції судової влади в інституційній системі ЄС?
51. Які характерні ознаки притаманні інституційній системі ЄС?
52. Як формується депутатський корпус Європарламенту?
53. Який строк повноважень депутатів Європейського Парламенту?

54. У якій формі працює Європарламент?
55. Якою є домінуюча виборча система на основі якої формується депутатський
корпус Європарламенту?
56. Члени Європарламенту обираються відповідно до?
57. Яка гранична кількість членів у Парламенті ЄС згідно Лісабонським
договором 2007р.?
58. Яким мандатом володіють члени Парламенту ЄС ?
59. Незважаючи на існуючу систему квот, депутати Європарламенту ким є?
60. Звичайна законодавча процедура Європарламенту означає, що?
61. Спеціальна законодавча процедура Європарламенту означає, що?
62. Яке контрольне повноваження Європарламенту має найбільше значення?
63. Кого обирає Європарламент на час своїх повноважень, який уповноважений
приймати скарги на незадовільне управління установ, органів, агенцій ЄС, крім
Суду ЄС, від будь якого громадянина ЄС або будь-якої фізичної чи юридичної
особи, що зареєстрована на території держави-члена ЄС?
64. Квестори – це посадові особи, які відповідальні за виконання
адміністративних та фінансових питань…Кого?
65. Європейська рада – це?
66. Вкажіть відповідно до Лісабонського договору (2007р.) на який термін
обирають Президента Європейської Ради?
67. Вперше Європейська рада була передбачена в?
68. У відповідності зі сформованою традицією європейських установ, як
працює Європейська рада?
69. Яким договором Європейську раду включено в систему інститутів ЄС?
70. Хто утворює «Інституційний трикутник», по здійсненню законодавчої
функції в ЄС?
71. Хто входить до складу Європейської ради?
72. Які повноваження здійснює Європейська Рада?
73. Що таке Рада Європейського Союзу?
74. Як здійснюється головування в Раді ЄС?
75. Який основний склад Ради ЄС передбачений Лісабонським договором?
76. Хто головує в Раді з закордонних справ?
77. Генеральний секретаріат Ради ЄС – це?
78. Комітет постійних представників урядів держав-членів ЄС (COREPER) –
це?
79. Які існують види голосування в Раді ЄС відповідно до характеру питання,
що розглядається?
80. Який термін повноважень Єврокомісії?
81. Якою є Єврокомісія в інституційній системі ЄС?
82. Хто уповноважений достроково відправити Європейську Комісію у
відставку?
83. Голова Європейської Комісії входить по своїй посаді до складу?
84. Який з інститутів Європейського Союзу виконує здебільшого виконавчі
функції?
85. Вкажіть, що є головною вимогою до комісарів Єврокомісії ?
86. Ким є Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики
безпеки?

87. Судова система ЄС включає?
88. Як формуються судді Суду ЄС і генеральні адвокати?
89. Хто такі генеральні адвокати в судовій системі ЄС?
90. Оскарження рішень Суду загальної юрисдикції здійснюється?
91. Справи непрямої юрисдикції Суду ЄС – це?
92. Строк повноважень суддів Суду ЄС?
93. Строк повноважень голови Суду ЄС ?
94. Який інститут ЄС має право надавати офіційне тлумачення установчих
договорів?
95. Що таке Суд ЄС?
96. Хто із вказаних органів виконує функції судової влади в інституційній
системі ЄС?
97. Яка інституція надає Євросоюзові необхідні для його розвитку імпульси і
визначає загальні політичні орієнтири та пріоритети?
98. З яких частин складається судове провадження Суду ЄС?
99. Яка структура Суду ЄС?
100. Хто здійснює тлумачення установчих договорів та правових норм ЄС?
101. Процедура преюдиціального розгляду справи в судовій системі ЄС
використовується для того, щоб?
102. Як формуються суддівський корпус Загального Суду ЄС ?
103. Які повноваження спеціалізованих судів ЄС?
104. Як формуються спеціалізовані суди ЄС?
105. Хто призначає суддів спеціалізованого суду ЄС?
106. До якого органу можна оскаржити в апеляційному порядку рішення
спеціалізованих судів ЄС?
107. До якого органу можна оскаржити в апеляційному порядку рішення
Загального суду ЄС?
108. Яким Договором Європейський центральний банк отримав статус
інституту ЄС?
109. Хто утворює Європейську систему центральних банків?
110. Керівними органами Європейського центрального банку (ЄЦБ) є?
111. Хто призначає Дирекцію Європейського центрального банку ?
112. Який строк повноважень Дирекції Європейського центрального банку?
113. Допоміжним органом Європейського центрального банку є?
114. Яка головна мета Європейського центрального банку?
115. Строк повноважень членів Рахункової палати ЄС?
116. Строк повноважень голови Рахункової палати ЄС ?
117. Хто призначає склад Рахункової палати?
118. Що таке Рахункова палата ЄС?
119. Структура керівних органів Економічно - соціального комітету?
120. Установами ЄС із статусом юридичної особи є?
121. Які із вказаних є допоміжними органами ЄС?
122. Що означає пряма юрисдикція Суду ЄС?
123. Назвіть, в чому полягає конвергентність права ЄС:
124. Назвіть, що становить структурну підоснову формування права ЄС:
125. Вкажіть, у чому полягає особливість правопорядку ЄС:
126. Особливість правового порядку ЄС полягає у:

127. Одним із основних методів правового регулювання в ЄС є:
128. Одним із основних методів правового регулювання в ЄС є:
129. У чому полягає сутність «первинного права» ЄС:
130. У чому полягає сутність «вторинного права» ЄС:
131. Назвіть основні види норм права ЄС за їх характером:
132. Вкажіть ознаку, якою наділено право ЄС з точки зору його структури:
133. Що виступає предметом інтеграційного регулювання права ЄС:
134. Якими актами визначається коло суб’єктів права Європейського Союзу:
135. Вкажіть основних суб’єктів ЄС:
136. До першої категорії принципів права ЄС належать:
137. До другої категорії принципів права ЄС належать:
138. До третьої категорії принципів права ЄС належать:
139. Вкажіть принцип, який є джерелом права ЄС:
140. Вкажіть принцип, який є джерелом права ЄС:
141. Вкажіть принцип, який є джерелом права ЄС:
142. До загальних принципів права Суд ЄС відносить:
143. До загальних принципів права Суд ЄС відносить:
144. До загальних принципів права Суд ЄС відносить:
145. До загальних принципів права Суд ЄС відносить:
146. Пряма дія права ЄС означає:
147. Вкажіть, яким шляхом здійснюється імплементація регламентів ЄС у
національне правове поле:
148. Вкажіть, яким шляхом здійснюється імплементація директив ЄС у
національне правове поле:
149. Назвіть, який принцип діє при колізії між діючим національним актом та
правовим актом ЄС:
150. До ідентифікуючих системно-структурних ознак права ЄС належать:
151. В теоретичні літературі право ЄС визначають як:
152. Комунітарне право синонім до:
153. Принцип пропорційності в праві ЄС передбачає:
154. Принцип рівності (недискримінації) в праві ЄС передбачає:
155. Принцип правової певності означає:
156. Принцип субсидіарності означає:
157. Принцип захисту легітимних очікувань полягає у:
158. У чому полягають аспекти принципу прямої дії:
159. На які види поділяються спеціальні принципи права ЄС:
160. Якими шляхами здійснюється пряма дія положень установчих договорів
Європейського Союзу:
161. Яких видів буває відповідальність Європейського Союзу:
162. Елементом позадоговірної відповідальності ЄС є:
163. Елементом позадоговірної відповідальності ЄС є:
164. Елементом позадоговірної відповідальності ЄС є:
165. У яких випадках має місце договірна відповідальність ЄС:
166. Підставами оскарження акту інституту ЄС є:
167. Підставами оскарження акту інституту ЄС є:
168. Підставами оскарження акту інституту ЄС є:
169. Підставами оскарження акту інституту ЄС є:

170. Протягом якого строку має право звернутися позивач з вимогою про
оскарження регламенту органів ЄС:
171. Протягом якого строку має право звернутися позивач з вимогою про
оскарження акту (рішення) органів ЄС:
172. Протягом якого строку має право звернутися позивач з вимогою про
оскарження акту (рішення) органів ЄС:
173. Які з положень міжнародного права були включені у право Євросозу
шляхом інкорпорації:
174. Комунітарне право можна визначити, як сукупність норм, прийнятих у
рамках:
175. Рішення Суду ЄС:
176. Згідно з принципом пропорційності заходи Європейського Союзу
здійснюються за змістом та формою, що:
177. Документ, який визначає офіційне відношення ЄС до зовнішньополітичних
проблем, - це:
178. Договір, що засновує Конституцію для Європи, був підписаний у:
179. Договір, що засновує Конституцію для Європи, вступив в силу в:
180. Нормативно-правовий акт ЄС загального або індивідуального характеру, у
якому відбиті мета й завдання, а вибір способів їх досягнення залишається за
державами – це:
181. Нормативно-правовий акт, що відбиває офіційну позицію зацікавленого
інституту або органа ЄС по конкретному питанню – це:
182. За способом утворення джерела права ЄС поділяються на:
183. Вкажіть, за допомогою яких актів здійснюється гармонізація права
Європейського Союзу і держав-членів:
184. Вкажіть, які акти належать до первинного права Європейського Союзу:
185. Право Європейського Союзу у широкому розумінні:
186. Адаптація (тобто, пристосування) законодавства України до законодавства
ЄС передбачає:
187. Що з нижченаведеного відноситься до типових правових актів
Європейського Союзу?:
188. «Надбання спільноти» - правова система Європейського Союзу, яка
включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними),
прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики
та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ
називається:
189. Традиційно виділяють такі сфери дії права ЄС:
190. Джерела права ЄС поділяють на такі основні групи:
191. В якому виданні публікуються усі писані джерела права ЄС:
192. Які із джерел права ЄС мають установчий характер:
193. Якими за своїм характером є міжнародні угоди ЄС з іншими суб’єктами
міжнародного права:
194. Які з актів ЄС не наділені обов’язковою силою:
195. Вкажіть, в яких сферах компетенції ухвалення постанов Європарламентом
здійснюється за згодою Ради:
196. Вкажіть, в яких сферах компетенції ухвалення постанов Радою
здійснюється за згодою Європарламенту:

197. Вкажіть, в яких сферах компетенції ухвалення постанов Радою
здійснюється за згодою Європарламенту:
198. Вкажіть, в яких сферах компетенції ухвалення постанов Радою
здійснюється за згодою Європарламенту:
199. На які види поділяються не законодавчі акти ЄС:
200. На які види поділяються обов’язкові незаконодавчі акти ЄС:
201. Хто має право ухвалювати обов’язкові не законодавчі акти:
202. Які з актів є делегованими актами Комісії:
203. Які з актів є виконавчими актами:
204. В якій формі ухвалюють постанови Європарламент та Рада:
205. Який акт НЕ є формою постанови, ухваленою Комісією:
206. В чому полягає характерна особливість системи права ЄС:
207. На які види поділяються норми права ЄС з огляду на їх соціальноправовий характер:
208. На які види поділяються норми права ЄС за формально-юридичними
ознаками:
209. На які види поділяються норми права ЄС залежно від типу регулювання
інтеграційних процесів в рамках ЄС:
210. Дайте визначення юдикаційним нормам:
211. Які види норм розрізняють серед юдикаційних норм:
212. На які види поділяються норми права ЄС відповідно до об’ємнофункціонального характеру своїх приписів:
213. На які види поділяються норми права ЄС відповідно до засобів вираження
нормативних приписів правових норм:
214. На які види поділяються норми права ЄС відповідно до ступеня юридичної
сили:
215. На які види поділяються норми права ЄС відповідно до змісту приписів
норм та властивостей їх регулятивних функцій:
216. На які види поділяються матеріальні норми залежно від властивостей їх
регулятивних функцій:
217. На які види поділяються процесуальні норми залежно від їх
функціонального характеру:
218. На які види поділяються норми права ЄС відповідно до організаційноцільової спрямованості та особливостей їх регулюючого впливу:
219. В чому полягає суть уніфікаційних норм права ЄС:
220. В чому полягає зміст норм-принципів права ЄС:
221. В чому полягає зміст норм-програм права ЄС:
222. В чому полягає зміст норм-планів права ЄС:
223. В чому полягає зміст оперативних норм права ЄС:
224. На які види поділяються норми права ЄС залежно від методів та способів
здійснення їх приписів:
225. Яку посаду запроваджено Договором про Реформу 2007 р.:
226. Яку посаду запроваджено Договором про Реформу 2007 р.:
227. Вкажіть, у преамбулі якого з Договорів проголошувалося сприяння
розвитку демократії через забезпечення основних прав і свобод:
228. Визначте, у якому акті ЄС вперше було закріплено принцип поваги прав
людини:

229. Вкажіть, яке право має першорядне значення серед прав і свобод в ЄС:
230. Яким було одне із основних завдань ЄС, які передбачав Амстердамський
договір:
231. Чим пояснюється «вигідніше» положення категорії соціальних,
економічних і культурних прав у порівнянні з правами першого покоління:
232. Що стало поворотним пунктом у системі захисту прав людини:
233. Вкажіть, яким є основне призначення Уповноваженого із прав людини ЄС:
234. Назвіть, яке нове право було закріплено у Хартії ЄС про основні права:
235. Вкажіть, в якому році була прийнята Хартія ЄС про основні права:
236. Вкажіть, в якому році набула чинності Хартія Європейського Союзу про
основні права:
237. Вкажіть, коли Хартія ЄС про основні права стала невід’ємною частиною
законодавства ЄС:
238. Назвіть, яким чином відбувається набуття громадянства ЄС:
239. Вкажіть, в чому полягає взаємозв’язок між громадянством ЄС та
національним громадянством:
240. Вкажіть, в якому році було запроваджено інститут громадянства ЄС:
241. Визначте, яким договором було запроваджено інститут громадянства в ЄС:
242. Назвіть, яке нове право людини закріпила Хартія ЄС про основні права:
243. Визначте рівень обов’язковості згідно з Договором про Європейський
Союз (ст. 6) Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод
1950 року:
244. Чи включена до правової системи ЄС Європейська соціальна хартія:
245. У статті 2 Договору про ЄС закріплений принцип поваги прав людини та
основних свобод. Вкажіть, підставою чого може стати порушення даного
принципу:
246. Визначте, в чому полягає зміст принципу поваги прав людини та основних
свобод в ЄС:
247. Назвіть, що послужило причиною прийняття Хартії основних прав 2000 р.:
248. Назвіть, що послужило причиною прийняття Хартії основних прав 2000 р.:
249. Назвіть, що послужило причиною прийняття Хартії основних прав 2000 р.:
250. Назвіть, що послужило причиною прийняття Хартії основних прав 2000 р.:
251. Назвіть, що послужило причиною прийняття Хартії основних прав 2000 р.:
252. Яким актом передбачено каталог прав людини в ЄС:
253. Вкажіть, якою юридичною силою наділена Хартія про основоположні
права ЄС в системі прав ЄС:
254. Вкажіть, чи приєднався Європейський Союз до Європейської конвенції із
захисту основоположних прав людини (1950 р.):
255. Визначте, кому адресовані принципи правового положення людини й
громадянина в праві ЄС:
256. Вкажіть, який принцип є ключовим в системі принципів правового статусу
особистості:
257. Вкажіть, в чому полягає зміст принципу рівності
258. Вкажіть, в чому полягає зміст принципу поваги прав людини і основних
свобод
259. Вкажіть, в чому полягає зміст принципу гарантованості прав і свобод
260. Вкажіть, що є найважливішою гарантією права на людську гідність:

261. Вкажіть, що є найважливішою гарантією права на життя:
262. Вкажіть, що є найважливішою гарантією права на цілісність особистості:
263. Вкажіть, у чому полягає зміст права на свободу і особисту недоторканість:
264. Вкажіть, у чому полягає зміст права на повагу приватного й сімейного
життя:
265. Вкажіть, у чому полягає зміст права на захист даних особистого характеру:
266. Вкажіть, який із обов’язків знайшов своє відображення у Хартії про
основоположні права ЄС:
267. Вкажіть, який із обов’язків знайшов своє відображення у Хартії про
основоположні права ЄС:
268. Вкажіть, який із обов’язків знайшов своє відображення у Хартії про
основоположні права ЄС:
269. Вкажіть, яким з прав наділені виключно громадяни ЄС:
270. Вкажіть, яким з прав наділені виключно громадяни ЄС:
271. Вкажіть, яким з прав наділені виключно громадяни ЄС:
272. Вкажіть, яким з прав наділені виключно громадяни ЄС:
273. Вкажіть, в якому випадку допомога громадянину ЄС дипломатичними та
консульськими установами не надається:
274. Вкажіть, в якому випадку допомога громадянину ЄС дипломатичними та
консульськими установами не надається:
275. Вкажіть, в якому випадку допомога громадянину ЄС дипломатичними та
консульськими установами не надається:
276. Вкажіть, в якому випадку допомога громадянину ЄС дипломатичними та
консульськими установами не надається:
277. Назвіть, як види гарантій включають в себе загальні гарантії:
278. Вкажіть, яким чином регулюється питання майнової відповідальності
фізичних і юридичних осіб приватного права в рамках ЄС:
279. Вкажіть, яким чином регулюється питання майнової відповідальності
Європейського Союзу:
280. Визначте, яким шляхом бере участь Європейський парламент в розробці,
імплементації та наданні оцінки ефективності заходів ЄС у галузі прав людини:
281. Вкажіть, в складі якої інституції ЄС запроваджено посаду Комісара з
питань юстиції, основних прав та громадянства:
282. Відповідно до Регламенту Ради 1 березня 2007 року розпочало свою
роботу Агентство Європейського союзу з основних прав. Вкажіть, якою є
організаційна структура такого Агентства:
283. Які категорії скарг не відносять до компетенції Європейського
Омбудсмана:
284. Які категорії скарг не відносять до компетенції Європейського
Омбудсмана:
285. Які категорії скарг не відносять до компетенції Європейського
Омбудсмана:
286. Вкажіть, як відбувається втрата громадянства ЄС:
287. Яким способом визначається громадянство Європейського Союзу:
288. Назвіть право, яке за своїм змістом належить до політичних прав громадян
ЄС:

289. Вкажіть, якою мовою громадяни ЄС мають право на звернення до органів
ЄС:
290. Визначте, яким шляхом набувається громадянство ЄС:
291. Вкажіть, який із критеріїв, при якому обмеження на здійснення основних
прав і свобод є припустимим:
292. Вкажіть, який із критеріїв, при якому обмеження на здійснення основних
прав і свобод є припустимим:
293. Назвіть, до якої інституції має право звернення громадянам ЄС із
законодавчою пропозицією відповідно до інституту громадянської ініціативи:
294. Сформулюйте головну мету створення спільного ринку ЄС:
295. Вкажіть на свободу Спільного ринку ЄС:
296. У якому випадку можливе обмеження свободи пересування працівників у
рамках Спільного ринку ЄС?
297. Яка із свобод не вважається одним із чотирьох принципів Внутрішнього
ринку ЄС?
298. Який інтеграційний акт ЄС проголосив створення внутрішнього ринку ЄС?
299. В доктрині Права ЄС як синоніми застосовуються різні терміни для
позначення тісної економічної інтеграції ринків держав-членів. Вкажіть, який із
згаданих термінів є нормативно-діючим.
300. Що відбувається у випадку неможливості проведення повної гармонізації
законодавства держав-членів ЄС з метою подолання перешкод у торгівлі в
межах Внутрішнього ринку ЄС ?
301. Який інтеграційний захід ЄС НЕ передбачається свободою пересування
товарів в рамках Внутрішнього ринку ЄС?
302. В яких випадках від держав-членів ЄС вимагається визнання права
працівників на проживання на їхній території без видачі дозволів на
перебування:
303. Які органи були створені в ЄС для спрощення вільного пересування осіб в
межах ЄС:
304. Договір про функціонування ЄС 2007 року передбачає деякі можливі
виняткові підстави, які дозволяють державам-членам вживати обмежувальних
заходів, заборонених ст. 34 ДФЄС щодо свободи вільного руху товарів. Якого
характеру такі заходи повинні бути:
305. Де слід шукати визначення терміну «товари» для характеристики свободи
пересування товарів в рамках ЄС?
306. Що означає термін «товари», що на практиці вживається рівнозначно з
терміном «продукти»?
307. Що заборонено запроваджувати на території ЄС для забезпечення свободи
вільного руху товарів на території ЄС?
308. Якому з наведених правил відповідає статус товарів з інших країн, коли
вони законно потрапляють на ринок будь-якої з держав-членів ЄС?
309. При перетині кордону держави-члена в межах території ЄС, товар було
обкладено безпідставним митом чи збором, що стало наслідком додаткових
фінансових збитків для підприємця-громадянина ЄС. Що може вчинити в
такому випадку підприємець-громадянин ЄС?

310. Встановлення мит та зборів у торгівлі між державами-членами ЄС
установчі договори ЄС не передбачають, крім певних винятків. Визначте, які
збори, мита та платежі на товари у ЄС НЕ дозволено:
311. Що передбачає заборона на дискримінаційне оподаткування товарів, що
були вироблені в інших державах-членах ЄС?
312. Чи можуть встановлювати держави-члени згідно ДФЄС диференційоване
оподаткування щодо національних та іноземних товарів?
313. У якому випадку на підставі свободи вільного руху товарів в рамках
Внутрішнього ринку ЄС заборона дискримінаційного оподаткування товарів,
що походять з іншої держави-члена ЄС, не вимагає доведення подібності
товарів?
314. Французька система оподаткування передбачала встановлення більшої
ставки оподаткування для автомобілів, розмір двигунів яких перебільшує 1600
см, хоча у Франції взагалі не вироблялося автомобілів з двигунами, розмір
яких перевищував би 1600 см. Чи можуть виробники автомобілів, інших
держав-членів вимагати визнання такого заходу дискримінаційним
оподаткуванням товарів, що були випущені в інших державах-членах ЄС на
підставі ст. 110 ДФЄС?
315. Товар, який вироблено в Україні, законно потрапив на ринок Данії. За
яких умов на український товар розповсюджується свобода руху товарів на
Внутрішньому ринку ЄС при подальшому імпорті його до Швеції?
316. Що, згідно ст. 36 ДФЄС, НЕ може бути підставою для встановлення
обмежень на імпорт і експорт товарів у торгівлі на Внутрішньому ринку ЄС?
317. До яких суб’єктів застосовується свобода вільного пересування осіб в
межах ЄС в повному обсязі?
318. Які особи можуть користуватися правом вільного пересування працівників
в межах ЄС ?
319. Чи розповсюджується право вільного пересування працівників на осіб, які
не працевлаштовані, а лише шукають роботу?
320. Хто не може користуватися правом вільного пересування в якості родича
працівника-громадянина ЄС ?
321. Громадянин Великобританії влаштувався на роботу в Італії, чи може він
переїхати до Італії зі своєю дружиною - громадянкою України та її
неповнолітніми дітьми ?
322. Чи має значення громадянство членів сім’ї працівника-громадянина ЄС при
користування правом вільного пересування членів сім’ї працівника-громадянина
ЄС?
323. Які дії потрібно вчинити громадянам ЄС разі перебування на території
іншої держави-члена ЄС більше 3 місяців?
324. Які працівники вважаються транскордонними працівниками за
законодавством ЄС?
325. Які умови потрібно виконати транскордонному працівнику ЄС, щоб мати
право залишитися у відповідній державі-члені після закінчення строку роботи
у ній?
326. За законодавством ЄС, якщо транскордонний працівник ЄС, який набув
право на постійне проживання через досягнення пенсійного віку або
інвалідність, помирає, його родина зберігає право постійного проживання. Які

наслідку буде мати випадок, коли працівник помирає до набуття прав на
постійне проживання?
327. Яка робота визнається державною службою, на яку розповсюджується
право держав-членів ЄС обмежувати свободу пересування працівників, за
правом ЄС ?
328. При прийнятті на роботу в одній із держав-членів ЄС транскордонному
працівнику ЄС було відмовлено з причини попередньої судимості. Чи
законною буде така відмова?
329. Який строк встановлюється в праві ЄС для видворення з держави-члена
ЄС, у випадку прийняття рішення про депортацію:
330. Які права (в рамках свободи вільного пересування) громадян ЄС
гарантовані правом ЄС?
Оберіть із запропонованих варіантів
331. На яких осіб розповсюджується свобода ділового заснування на
Внутрішньому ринку ЄС?
332. Чи можуть компетентні органи держав-членів ЄС відмовляти без вагомих
причин громадянам інших держав-членів здійснювати економічну діяльність
або отримувати визнання своєї кваліфікації?
333. Якою свободою Внутрішнього ринку ЄС користується суб'єкт
підприємницької діяльності ЄС, коли здійснює економічну діяльність на
території держави-члена ЄС іншій, ніж держава походження, на тимчасовій
основі ?
334. Які послуги НЕ охоплюються свободою надання послуг за правом
Внутрішнього ринку ЄС?
335. Чи вважається транскордонним наданням послуг за правом ЄС із
розповсюдженням на неї свободи надання послуг на Внутрішньому ринку ЄС,
послуги, які надаються за допомогою пошти або комунікацій, таких як телефон,
факс або електронна пошта?
336. Чи включаються до основних свобод Внутрішнього ринку ЄС свобода
руху капіталів та платежів ?
337. Яка валюта підпадає під поняття «грошові кошти» в рамках свободи руху
капіталів на Внутрішньому ринку ЄС ?
338. Що включає вичерпний перелік видів руху капіталу, закріплений правом
ЄС?
339. На які країни розповсюджується свобода руху капіталів в рамках
Внутрішнього ринку ЄС?
340. Фінансові трансакції на яку суму повинні проходити спеціальну
процедуру перевірки клієнта кредитним та фінансовим установам ЄС для
запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та
фінансування тероризму?
341. На який строк Рада ЄС, може вжити запобіжних заходів щодо країн, коли
рух капіталу з таких країн або в такі країни завдає чи може завдати істотної
шкоди функціонуванню Економічного і валютного союзу ?
342. На який строк розробляється бюджет ЄС ?
343. Хто пропонує проект бюджету ЄС?
344. Хто контролює та розглядає проблеми, що виникають у процесі виконання
бюджету?

345. Які види доходів не можуть входити до складу власних доходів
Європейського Союзу:
346. Який нормативно-правовий акт закріплює основні принципи бюджету ЄС:
347. Який принцип встановлює заборону Комісії ЄС вчиняти дії, які можуть
мати істотні наслідки для бюджету ЄС?
348. Що передбачається принципом попередності:
349. У діяльності якої інституції ЄС передбачені робочі групи ADAR і DAS?
350. Яким інтеграційним документом було запроваджено єдиний бюджет ЄС?
351. Яким інтеграційним документом було створено систему власних ресурсів
ЄС?
352. Які інтеграційні утворення фінансувалися виключно за рахунок внесків
держав-членів?
353. Що стало основою для незалежної системи фінансування діяльності ЄС під
назвою «традиційні власні ресурси»?
354. На чому базується поповнення бюджету ЄС?
355. Яким документом забезпечується бюджетна дисципліна та контроль над
зростанням бюджетних витрат?
356. Які документи визначають правові засади фінансування Євросоюзу на
сучасному етапі?
357. Коли триває фінансовий рік в ЄС?
358. Що формують додаткові доходи бюджету ЄС?
359. Що таке MAFF?
360. На який строк санкціонуються видатки бюджету?
361. Ким ухвалюється регламент, що затверджує багаторічний фінансовий
рамковий план ЄС?
362. В який валюті ухвалюється бюджет ЄС?
363. Коли було запроваджено ПДВ-джерело бюджету ЄС?
364. Чи існує обмеження розміру власних ресурсів бюджету ЄС?
365. Коли було запроваджено четверте джерело фінансування діяльності ЄС відрахувань держав-членів до бюджету ЄС на основі певної відсоткової
ставки від величини їхнього валового національного продукту (ВНП)?
366. Скільки фінансових джерел формують власні ресурси ЄС?
367. Яке джерело власних ресурсів ЄС вважають зміненою формою існуючих
раніше внесків держав-членів ЄС?
368. Яку назву отримали перші проекти реформ фінансової системи ЄС?
369. Скільки етапів може проходити процес розробки і ухвалення бюджету?
370. Які органи ЄС приймають участь в ухваленні бюджету ЄС?
371. Скільки читань може проходити процес затвердження бюджету?
372. Які органи ЄС приймають участь в процес розробки і ухвалення бюджету
ЄС?
373. Який орган ЄС розробляє попередній проект бюджету?
374. Який строк надається Європейському парламенту для розгляду проекту
бюджету у першому читанні?
375. Якщо в процесі прийняття бюджету ЄС позиції Ради ЄС та Європейського
парламенту щодо проекту бюджету розходяться, то…?
376. В якому випадку проект бюджет ЄС вважається не схваленим і подається
новий проект бюджету ЄС?

377. На підставі яких відомостей складається попередній проект бюджету ЄС?
378. Який орган ЄС відповідає за виконання бюджету ЄС?
379. Який орган ЄС здійснює поточний контроль за витрачанням бюджетних
коштів ЄС?
380. Який орган ЄС затверджує звіт про виконання бюджету ЄС?
381. Який орган розслідує справи пов’язані з фінансовими інтересами ЄС?
382. Чи існує в ЄС спеціальна інформаційна систему, яка збирає справи про
шахрайство та порушення в бюджетній сфері?
383. Який орган здійснює емісію євро?
384. В якому році було створено Європейський Центральний Банк?
385. В якому році була введена у наявний обіг єдина валюта ЄС - євро?
386. Які норми включаються до податкового права ЄС?
387. Як сформульована податкова політика ЄС в Договорі про функціонування
ЄС (ред..2007 року)?
388. Хто провадить податкову політики ЄС?
389. Який орган ЄС відрає провідну роль у реалізації податкової політики ЄС?
390. Чи поступилися держави-члени ЄС повністю податковим суверенітет
інституціям ЄС?
391. В якій політиці ЄС має найбільше податкових компетенцій?
392. Чи можуть держави-члени ЄС вирішувати проблему подвійного
оподаткування на двосторонньому рівні?
393. Чи визнаються норми «м’якого права» джерелом регулювання податкових
відносин в ЄС?
394. Які податкові відносини держав-членів ЄС регулюються виключно
нормами національного податкового права держав-членів ЄС?
395. Які податкові відносини держав-членів ЄС регулюються виключно
нормами наднаціонального податкового права?
396. Які податкові відносини держав-членів ЄС регулюються як нормами
національного податкового права держав-членів, так і нормами
наднаціонального податкового права ЄС?
397. На підставі яких принципів вирішується проблема співвідношення
повноважень інституцій ЄС і держав-членів у податковій сфері?
398. В чому полягає сутність принципу субсидіарності при вирішенні
проблеми співвідношення повноважень інституцій ЄС і держав-членів у
податковій сфері?
399. Яким чином тлумачаться принципи пропорційності та субсидіарності при
вирішенні проблеми співвідношення повноважень інституцій ЄС і державчленів у податковій сфері?
400. Яка тенденція щодо регулювання податкових відносин має місце на
сучасному етапі розвитку ЄС?
401. Яким способом здійснюється поступова гармонізація та зближення
законодавств держав-членів у сфері оподаткування?
402. Чи містять нормативні акти ЄС поняття податкової системи ЄС?
403. Щодо яких товарів встановлюється мито в ЄС?
404. Як здійснюється тарифікація товарів в ЄС при визначенні мита?
405. Де міститься порядок визначення походження та митної вартості товарів в
ЄС?

406. Який порядок передбачений для справляння сільськогосподарського
податку ЄС щодо товарів, що імпортуються до ЄС?
407. Який порядок передбачений для справляння сільськогосподарського
податку ЄС щодо товарів, що експортуються з ЄС?
408. Де визначаються сфера застосування та ставки податків на
сільськогосподарську продукцію в ЄС, яка імпортується та експортується?
409. В якій європейській країні вперше було запроваджено ПДВ?
410. Коли вперше в Європі було запроваджено ПДВ?
411. Чи в усіх державах-членах ЄС запроваджено ПДВ?
412. В чому полягає особливість ПДВ, як податку ЄС?
413. Що являє собою дохід до бюджету ЄС від ПДВ?
414. Яким нормативним актом визначається об’єкт обкладення ПДВ в ЄС?
415. Які норми НЕ закріплюються в законодавстві ЄС про акцизи?
416. Які податки виступають в якості акцизів за податковим правом ЄС?
417. Які категорії відносяться до підакцизних товарів за податковим правом
ЄС?
418. Коли товари підлягають оподаткуванню акцизами за загальним правилом ?
419. Які ставки акцизу встановлює орган ЄС ?
420. На якому принципі ґрунтується оподаткування акцизними зборами
товарів?
421. Що є предметом оподаткування ПДВ за законодавством ЄС?
422. Ким встановлюються розміри ставок ПДВ на території ЄС?
423. Яка стандартна мінімальна ставка ПДВ встановлена на рівні ЄС?
424. Що означає принцип процедурної автономії в ЄС?
425. Яку юридичну силу мають директиви?
426. Що таке митне право Європейського Союзу?
427.Чим митне право ЄС відрізняється від права міжнародних міжурядових
організацій в митній сфері?
428. Що таке митний союз ЄС?
429. Як застосовуються правові акти ЄС прийняті для реалізації положень
установчих договорів щодо митного союзу?
430. Який принцип митного союзу проголошує договір про ЄС?
431. Який принцип митного союзу проголошує договір про ЄС?
432. Хто встановлює ставки Спільного митного тарифу?
433. Що включається до Митної території ЄС?
434. Яка специфіка Фіскальної території ЄС?
435. Яким договором забороняються між державами-членами мита на імпорт і
експорт; збори, що мають еквівалентний ефект; митні збори фіскального
характеру?
436. Відповідно до процедур якого інституту ЄС встановлюються заходи
нетарифного регулювання щодо товарів походженням з інших країн?
437. Що таке Спільний митний тариф ЄС?
438. Яка структура Спільного митного тарифу ЄС?
439. Хто складає інтегровану товарну номенклатуру (TARIC) ?
440. Яка кількість цифр складає Код комбінованої товарної номенклатури ЄС?
441. Яка кількість цифр складає Код інтегрованої товарної номенклатури
(TARIC) ?

442. Які існують види мита за способом нарахування ?
443. Що таке адвалерні мита в системі Єдиного митного тарифу ЄС?
444. Що таке специфічні мита в системі Єдиного митного тарифу ЄС?
445. Що таке антидемпінгові мита в системі Єдиного митного тарифу ЄС?
446. Що таке сезонні мита в системі Єдиного митного тарифу ЄС?
447. Як класифікуються мита за характером перетину кордону товарів?
448. Що таке конвенційні мита в ЄС?
449. Що таке транзитне мито в ЄС?
450. Що таке митна вартість в митному праві ЄС?
451. Які існують види походження товару згідно митного кодексу ЄС?
452. Які існують види сертифікатів походження товарів згідно митного кодексу
ЄС?
453. Які основні види митних процедур, під які можуть бути розміщені товари?
454. Вкажіть методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в
ЄС?
455. Що означає послідовність застосування методів визначення митної
вартості товару в митному праві ЄС?
456. Який зміст порядку випуску для вільного обігу товару в митних процедурах
ЄС?
457. Які спеціальні митні процедури передбачені Митним кодексом ЄС?
458. Що таке процедура зовнішнього транзиту в митних процедурах ЄС?
459. Що таке процедура внутрішнього транзиту в митних процедурах ЄС?
460. Що таке Реекспорт в митному праві ЄС?
461. Який орган ЄС займає центральне місце серед інститутів ЄС при
проведенні антимонопольної політики?
462. Іноземна компанія, фіксуючи ціни на свою продукцію, що поставляється
на ринок ЄС порушує конкуренцію на внутрішньому ринку ЄС. Які норм
підлягають застосуванню для усунення поршень?
463. Чи закріплює право ЄС поняття підприємства?
464. Чи був прийнятий Регламент, що регулює повноваження інститутів ЄС в
галузі контролю над операціями по злиттю підприємств?
465. Якому органу ЄС належить компетенція в галузі контролю над операціями
по злиттю підприємств?
466. Що вважається злиттям підприємств за законодавством ЄС?
467. Яке рішення приймає Комісія ЄС про розгляді плану злиття, яке підпадає
під дію антимонопольного законодавства ЄС?
468. Яким чином врегульовується питання надання допомоги підприємствам з
боку держав-членів або за рахунок їх ресурсів?
469. Який принцип забороняє державам-членам робити будь-які заходи
відносно підприємств, що суперечать правилам конкуренції ЄС?
470. Яка державна допомога не вважається бюджетним фінансуванням робіт
згідно антимонопольного законодавства ЄС?
471. В якому нормативному документі викладені основні положення про
правила конкуренції в ЄС?
472. На усунення антиконкурентних дій яких суб’єктів направлене право
конкуренції ЄС?

473. Конкурентне право ЄЄ розвивається за основними напрямами. Скільки
таких існує?
474. На виконання якої основної функції направлена конкурентна політика ЄС?
475. При укладанні комерційного договору одна із сторін обумовила укладання
контракту додатковими зобов'язаннями, які за своїм характером та відповідно
до комерційної практики не були пов'язані з предметом такого контракту. Чи
розглядатиметься такий договір як порушення антиконкурентного права ЄС?
476. При укладанні усної домовленості дві великі корпорації розподілили між
собою ринки постачання льону. Чи розглядатиметься така домовленість як
порушення антиконкурентного права ЄС?
а) абсолютно ні, оскільки загальновизнаним є принцип свободи
підприємництва
б) так, за будь-яких умов
+в) так, якщо такий договір може зашкодити торгівлі між державами-членами
ЄС та має на меті (або наслідком) запобігання, обмеження або спотворення
конкуренції в межах Внутрішнього ринку ЄС
г) так, якщо такий договір може зашкодити торгівлі між державами-членами
ЄС
477. При укладанні усної домовленості дві великі корпорації вирішили
заборонити інвестування у виробництво еко-одягу. Чи розглядатиметься така
домовленість як порушення антиконкурентного права ЄС?
478. Які антиконкурентні угоди суб'єктів підприємницької діяльності, які
засновані за межами ЄС, підпадають під дію «доктрини ефекту» (англ. effects
doctrine)?
479. Що являють собою так звані «джентльменські угоди» в ЄС?
480. Що розуміють під договорами в законодавстві ЄС про конкуренцію?
481. Які угоди вважаються горизонтальними в доктрині антиконкурентного
права ЄС?
482. Які угоди вважаються вертикальними в доктрині антиконкурентного права
ЄС?
483. Які угоди вважаються горизонтальними в доктрині антиконкурентного
права ЄС?
484. Які угоди вважаються вертикальними в доктрині антиконкурентного права
ЄС?
485. Як визначає Суд ЄС узгоджені дії суб'єктів підприємницької діяльності?
486. За якої умови узгоджені дії суб'єктів підприємницької діяльності
визнаються правопорушенням в ЄС?
487. Що визнається рішенням асоціацій за антиконкурентним законодавством
ЄС?
488. Які рішення асоціацій підпадають під дію антиконкурентного
законодавства ЄС?
489. Відповідно до принципу ринкової інтеграції угоди, рішення асоціацій та
узгоджені дії суб'єктів підприємницької діяльності є предметом регулювання
анти конкурентного законодавства ЄС. За якої умови вказаний принцип НЕ
діє?

490. Чи забороняє антиконкурентне законодавство ЄС угоди, які запобігають,
обмежують або спотворюють конкуренцію на Внутрішньому ринку ЄС за
відсутності відповідного наміру у сторін?
491. Чи є доведення антиконкурентного наміру є достатнім для визнання
відповідної угоди забороненою?
492. Що означає, запроваджений Європейською комісією в сфері
антиконкурентного права, принцип de minimis?
493. Яка угода, що формально підпадає під дію антиконкурентного права ЄС,
визнається дійсною?
494. Ким запроваджено принцип de minimis в сфері антиконкурентного права
ЄС?
495. До яких угод не застосовується принцип de minimis, а отже визнаються
забороненими (антиконкурентними) в ЄС?
496. Яка політика ЄС в сфері антиконкурентного права, дозволила значно
підвищити відсоток виявлення картелів у ЄС?
497. Що передбачає так звана політика лояльності у в сфері антиконкурентного
права ЄС?
498. За виконання яких умов учасник картелю може отримати імунітет від
відповідальності за участь у картелі або знижку на сплату штрафу згідно
антиконкурентного права ЄС?
499. Скільки умов потрібно виконати щоб заборонена антиконкурентним
правом ЄС угода була визнана дозволеною згідно з інститутом так званих
вилучень?
500. Хто має право застосовувати запроваджений в антиконкурентному праві
ЄС інститут так званих вилучень?
501. Хто має право застосовувати запроваджений в антиконкурентному праві
ЄС інститут так званих групових вилучень?
502. Що є відмінною рисою заборони зловживання суб'єктами підприємницької
діяльності їх домінуючим становищем в антиконкурентному праві ЄС? Оберіть
вірне твердження.
503. Що вважається домінуючим становищем в антиконкурентному праві ЄС?
504. Яким відсотком підприємницької діяльності на ринку повинен володіти
підприємець ЄС, що вважатися таким, що має домінуюче становище?
505. Який орган надає дозвіл на здійснення концентрації підприємств на
внутрішньому ринку ЄС?
506. Яка концентрація підприємств підлягає обов’язкові попередній нотифікації
в ЄС?
507. Які злиття підприємств вважаються найбільш небезпечними для
Внутрішнього ринку ЄС?
508. На якому (яких) рівнях здійснюється регулювання надання державної
допомоги підприємствам?
509. Яким методом регулюється державна допомога за законодавством ЄС?

Модуль 2
510. На що спрямовувався розвиток корпоративного права ЄС на першому етапі
його формування?
511. Що виступає основним правовим інструментом на першому етапі розвитку
корпоративного права ЄС?
512. Що виступає основним правовим інструментом на другому етапі розвитку
корпоративного права ЄС?
513. Що виступає основним правовим інструментом на третьому етапі розвитку
корпоративного права ЄС?
514. Що є основним джерелом корпоративного права ЄС?
515. Що гарантує Корпоративне право ЄС?
516. Складовою якого принципу внутрішнього ринку є свобода заснування та
економічної діяльності?
517. Складовою якого принципу внутрішнього ринку є свобода пересування
робочої сили (працівників)?
518. Що передбачає свобода заснування як основоположний принцип
корпоративного права?
519. Які є складові свободи заснування?
520. Який орган ЄС визнав пряму дію положень договорів, що належать до
свободи заснування?
521. Яким обов’язковим вимогам повинні відповідати компанії або фірми в ЄС?
522. Який принцип прив’язки юридичної особи до якого-небудь національного
права застосовується у більшості держав-членів ЄС?
523. Які акти стали основою створення права компаній ЄС за період з 1976 р. по
1984 р.?
524. Яких питань стосується проект П’ятої Директиви у сфері корпоративного
права ЄС?
525. Що є засобом уніфікації корпоративного законодавства в ЄС?
526. Чим регулюється порядок створення, функціонування і припинення
діяльності Європейської компанії?
527. Що таке корпоративне право ЄС?
528. Яким принципом повинні керуватись інститути ЄС при виданні актів у
сфері корпоративного регулювання?
529. Що НЕ відноситься до цілей корпоративного права ЄС?
530. Яке прагнення висловлює компанія у випадку первинного заснування?
531. У якому випадку компанії і фірми отримують такі ж повноваження, як і
фізичні особи, що є громадянами такої держави-члена ЄС?
532. Що складає зміст принципу субсидіарності у сфері корпоративного
регулювання?
533. Якими актами були запроваджені такі наднаціональні організаційноправові форми компаній, як Європейське об’єднання з економічних інтересів,
Європейське товариство та Європейський кооператив?
534. Що НЕ належить до підстав визнання компанії недійсною?
535. Які документи компанії НЕ підлягають обов’язковій публікації?
536. Який спосіб публікації відомостей компанії має НЕобов’язковий характер?

537. В якому випадку компанія не може використовувати опубліковану
інформацію проти третіх осіб?
538. Який мінімальний розмір статутного капіталу товариства ЄС?
539. Який орган уповноважений переглядати затверджений мінімальний розмір
статутного капіталу товариства відповідно до економічних реалій ЄС?
540. Через який строк затверджений мінімальний розмір статутного капіталу
товариства переглядається згідно з економічними реаліями ЄС?
541.Чим визначений статус Європейського об’єднання за економічними
інтересами?
542. На які за розміром підприємства розраховане Європейське об’єднання за
економічними інтересами?
543. Яку відповідальність несуть учасники Європейського об’єднання за
економічними інтересами за його зобов’язаннями?
544. Що складає зміст поняття «Європейське товариство»?
545. На які за розміром підприємства розрахована така організаційно-правова
форма як Європейське товариство?
546. Який мінімальний розмір статутного капіталу Європейського товариства?
547. Яким способом НЕ може створюватися Європейське товариство?
548. Який нормативний акт, що регулює діяльність Європейського товариства
має вищу юридичну силу?
549. За допомого ухвалення якого акта оголошується недійсність товариства?
550. Яке об’єднання НЕ належить до наднаціональних компаній Євросоюзу?
551. Які основні методи правового регулювання діяльності юридичних осіб в
ЄС?
552. Який мінімальний розмір пайового фонду Європейського кооперативного
товариства?
553. Яка кількість голосів, наданих інвесторам, не може перевищувати в
сукупності від числа звичайних членів Європейського кооперативного
товариства?
554. В який мінімальний строк письмовий проект злиття повинен бути
оприлюдненим і доступним усім акціонерам компанії?
555. Що з нижчепереліченого належить до інститутів індивідуального
трудового права Європейського союзу?
556. Що НЕ складає предмет правового регулювання трудового права ЄС?
557. Що НЕ належить до інститутів колективного трудового права ЄС?
558. Який принцип відноситься до сфери дії трудового права ЄС?
559. Як поділяються джерела трудового права ЄС за вертикальною структурою
права ЄС?
560. Як поділяються джерела трудового права ЄС залежно від територіальної
спрямованості?
561. Як поділяються джерела трудового права ЄС за ступенем обов’язковості?
562. Що означає свобода пересування в контексті ст. 45 Договору про
функціонування Європейського союзу?
563. Що таке працівник-мігрант згідно Регламенту Ради ЄС № 1612/68 «про
вільне пересування працівників у межах ЄС»?
564. Який документ потрібно мати при собі працівнику-мігранту постійно для
пересування в межах Євросоюзу?

565. Що собою являє охорона праці в рамках трудового права ЄС?
566. Яка мета Директиви Ради 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 р. про мінімум
вимог до безпеки та гігієни праці при роботі з екранними пристроями
відображення?
567. Яка мета Директиви Ради 90/269/ЄЕС від 29 травня 1990 р. про про
мінімум вимог до безпеки та гігієни праці при ручній обробці вантажів, при
якій існує особливий ризик пошкодження хребта?
568. Яка мета Директиви Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 р. про мінімум
вимог до безпеки та гігієни праці на робочих місцях?
569. Як Директива 96/71/ЄС від 16 грудня 1996 р. «Про умови направлення у
відрядження працівників для надання послуг» визначає «працівника, який
перебуває у відрядженні»?
570. Що є основною метою стратегії працевлаштування ЄС?
571. Що слід розуміти під «відкритим методом координації»?
572. В якому випадку відповідно до Директиви 2008/94/ЄС «Про захист
працівників у випадку неплатоспроможності їх роботодавця», роботодавець
вважається таким, що знаходиться у стані неплатоспроможності ?
573. Що в трудовому праві Європейського союзу розуміється під поняттям
«виробнича демократія»?
574. Що входить до кола повноважень європейських робітничих рад?
575. Що НЕ є напрямом стратегії зайнятості в ЄС?
576. Що заборонено державам-учасницям в галузі трудового права ЄС
відповідно до Директиви 2008/94/ЄС «Про захист працівників у випадку
неплатоспроможності їх роботодавця»?
577. Яка сфера дії Директиви 2001/23/ЄС «Про права працівників при зміні
роботодавця»?
578. Країни-члени повинні гарантувати працівникам згідно Директиви
2001/23/ЄС «Про права працівників при зміні роботодавця»?
579. Яким чином повинно відбуватись Інформування та проведення
консультацій із найманими працівниками згідно Директиві 2009/38/ ЄС від 6
березня 2009 р. про встановлення на підприємствах та групах підприємств, які
діють в ЄС, європейської робітничої ради або процедури інформування
працівників і проведення з ними консультацій ?
580. Як часто згідно Директиви 2009/38/ ЄС від 6 березня 2009 р. про
встановлення на підприємствах та групах підприємств процедури
інформування працівників і проведення з ними консультацій, Європейська
робітнича рада має право зустрічатися з центральним керівництвом для того,
щоб її поінформувало центральне керівництво стосовно розвитку діяльності та
перспектив підприємства?
581. Що включає поняття «Системи трудового права Європейського Союзу»?
582. Що із зазначеного НЕ належить до інститутів індивідуального трудового
права Європейського Союзу ?
583. Що із зазначеного належить до інститутів колективного трудового права
ЄС?
584. Який із вказаних орган був передбачений Ніццьким договором 2001р. для
регулювання соціальної сфери ЄС?

585. Які із зазначених принципів передбачені в трудовому праві Європейського
Союзу?
586. Що таке трудове право ЄС?
587. До якої групи принципів трудового права ЄС відноситься принцип
рівноправності чоловіків і жінок у сфері праці?
589. За яким критерієм НЕ класифікуються джерела трудового права ЄС?
590. Який інститут відіграє головну роль у процесі захисту трудових прав в ЄС?
591. Стандартів якої міжнародної організації у сфері трудового права повинні
дотримуватись країни-члени Європейського Союзу?
592. На кого поширюється Свобода пересування працівників у ЄС згідно
Договору про функціонування Європейського Союзу?
593. Який установчий договір закріплює свободу вільного пересування
працівників ЄС?
594. Який документ повинні мати члени сім’ї працівника-мігранта, які не є
громадянами держав-членів ЄС для легального перебування на території ЄС?
595. Вкажіть, які види систем отримання патентів діє в ЄС:
596. Вкажіть, який строк дії європейського патенту відповідно до Європейської
патентної конвенції:
597. Вкажіть, в чому полягає значення Директиви 98/71 про правову охорону
промислових зразків:
598. Вкажіть, в чому полягає значення Регламенту 6/2002 про промисловий
зразок:
599. Вкажіть, в чому полягає значення Директиви 89/104 про торгові марки:
600. Вкажіть, в чому полягає значення Регламенту 207/2009 про торгову марку
601. Вкажіть, на який термін видається свідоцтво на торгову марку ЄС:
602. Вкажіть, яким є максимальний строк охорони прав на промислові зразки:
603. Вкажіть строк дії патенту на промисловий зразок:
604. Назвіть, в чому полягає значення Директиви 91/250 про правову охорону
комп’ютерних програм:
605. Назвіть, в чому полягає значення Директиви 2006/115 про право на прокат,
позичку та деякі інші суміжні права у сфері інтелектуальної власності:
606. Назвіть, в чому полягає значення Директиви 2006/116 про строки охорони
авторських і певних сумісних прав:
607. Назвіть, в чому полягає значення Директиви 96/9/ЄС про правову охорону
баз даних:
608. В чому полягає значення Директиви про право слідування на користь
автора оригінального твору мистецтва:
609. Вкажіть, якою була кількість етапів правового регулювання гармонізації
права інтелектуальної власності ЄС:
610. Вкажіть, де підписана Європейська патентна конвенція:
611. Із скількох етапів складається експертиза заяви на видання європейського
патенту
612. Директива ЄС про електронну комерцію забезпечує розвиток
внутрішнього ринку ЄС відносно послуг інформаційного суспільства, під
якими в ній розуміються:
613. Програма ЄС, спрямована на впровадження нових інформаційних
технологій у життя громадян ЄС, іменується:

614. Загальним принципом регулювання договорів, що укладаються
електронним шляхом, є принцип:
615. Згідно із правом ЄС, суб’єктами «випуску» електронних грошей, крім
спеціалізованих організацій, можуть бути:
616. Відповідно до права ЄС для надання послуг інформаційного простору
попередній дозвіл влади:
617. Згідно з нормами права ЄС оперувати електронними грішми можуть:
618. Вкажіть на основну мету Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення
дотримання прав інтелектуальної власності:
619. Вкажіть, яку доктрину було розроблено з метою визначення захисту прав
інтелектуальної власності в ЄС:
620. В чому полягає зміст докрити «вичерпання права»:
621. Вкажіть, з якою метою було прийнято Регламент 1383/2003 щодо
застосування дій митними органами стосовно товарів з підозрою на порушення
певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися
стосовно товарів, які порушують такі права:
622. Назвіть принцип правового регулювання електронної торгівлі в
Європейському Союзі:
623. Назвіть принцип правового регулювання електронної торгівлі в
Європейському Союзі:
624. Відповідно до Директиви про порядок використання електронних підписів
в Європейському Союзі, під електронним цифровим підписом розуміють:
625. Які інтеграційні акти ЄС є основою для регулювання міжнародних
приватних відносин в ЄС?
626. Який інтеграцій ний акт замінив Римську конвенцію 1980 р. про право, яке
застосовується до контрактних зобов’язань?
627. Хто очолив Європейську комісію з контрактного права для розробки
Європейського кодексу зобов'язального права?
628. Що стало результатом довготривалого процесу розробки Європейського
кодексу зобов'язального права?
629. Який документ став базовим для розробки Принципів європейського
контрактного права 2003 p.?
630. Коли було створено дослідницьку групу з Європейського Цивільного
кодексу?
631. Хто очолив дослідницьку групу з Європейського Цивільного кодексу?
632. Що стало результатом роботи Групи дослідників з Європейського
цивільного кодексу(Study Group)та Групи з існуючого приватного права
ЄС(Acquis Group)?
633. В якому році було завершено роботу над Загальною системою координат
європейського приватного права під назвою "Принципи, визначення та
модельні правила Європейського приватного права" (Draft of Common Frame of
Reference)?
634. Яку юридичну силу має Загальна система координат європейського
приватного права під назвою "Принципи, визначення та модельні правила
Європейського приватного права" (Draft of Common Frame of Reference)?
635. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Рим I»?
636. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Рим II»?

637. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Рим III»?
638. Що є специфікою сучасної уніфікації міжнародного приватного права в
ЄС?
639. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Брюсель I»?
640. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Брюсель II»?
641. Які відносини регулює Регламент ЄС під назвою «Брюсель III»?
642. Яку роль відіграє транспортна політика ЄС?
643. Що стало поворотним пунктом у загальній транспортній політиці ЄС?
644. Яка доля розробленого Єврокомісією в 1962р. спеціального плану заходів
щодо створення єдиної транспортної політики в ЄС?
645. Які обмежуючі аспекти вплинули на лібералізацію транспорту в ЄС?
646. В якому акті вперше були закріплені основи транспортної політики ЄС?
647. На що спрямований розвиток транспортної політики ЄС?
648. Які основні напрямки транспортної політики ЄС?
649. Яке головне завдання стояло перед програмою «Марко Поло» в
транспортній політиці ЄС?
650. Який наслідок створення Єдиної транспортної політики ЄС?
651. Які види заходів передбачаються в транспортній політиці ЄС з метою
вирішення проблеми перерозподілу балансу між видами транспорту?
652. Яким є завдання ЄС в сфері залізничного транспорту?
653. Ким встановлюються умови та ціни перевезень товарів залізничним
транспортом у рамках ЄС?
654. Яким нетарифним заходам підлягає діяльність підприємств залізничного
транспорту ЄС?
655. Що таке залізничне підприємство згідно Директиви про розвиток залізниць
ЄС?
656. Яке основне завданням спеціальної групи, що працювала в програмі
«Політика сусідства ЄС»?
657. Які зміни були передбачені Директивою 2001/13 про ліцензування
залізничних підприємств?
658. Які зміни були передбачені Директивою 2001/14
в залізничних
перевезення на території держав-членів ЄС?
659. Яким актом в 2001 році передбачалась вимога від країн-членів ЄС
внесення до національних законів про залізниці змін, що обумовлюють право
доступу до інфраструктури для компаній, які виконують вантажні перевезення
в міжнародних сполученнях на лініях, що входять у транс'європейську
вантажну мережу (ТЕРБІМ)?
660. Яке основне завдання Європейського залізничного агентства (ERA)?
661. На що зорієнтована діяльність Європейського залізничного агентства
ERA?
662. Яким повноваженням наділено Європейське залізничне агентство ERA?
663. У чому полягала власна система ліцензування послуг автомобільного
вантажного та пасажирського транспорту, що функціонувала в кожній державічленові ЄС до 1957 р.?
664. Що таке ліцензія ЄС в автомобільних послугах?
665. Яким є один із зазначених пріоритетів ЄС в сфері автомобільних послуг?

666. Які питання регулює Регламент 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про
реєстрацію рухомого складу дорожнього транспорту?
667. Які питання регулює Директива 96/53/ЄС від 25 липня 1996 p., про вимоги
для певних транспортних засобів в автомобільних перевезеннях?
668. Які питання регулює Директива 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 р., про
зближення законодавства держав-членів ЄС стосовно випробування
придатності автотранспортних засобів і трейлерів до них в автомобільних
перевезеннях?
669. На що були спрямовані схвалені Європарламентом в 2007 р. пропозиції
Єврокомісії із введення норм Євро-5 і Євро-6 для автомобільного транспорту?
670. Які питання регулює Директива 98/18/ЄС від 17 березня 1998 р. про
правила та стандарти безпеки для пасажирських суден ?
671. Кому надавалася свобода судноплавства по Дунаю відповідно до
Паризького договору від 30 березня 1856р.?
672. З якою організацією ЄС найбільше співпрацює в сфері повітряного
транспорту?
673. За пропозицією якого інституту ЄС в 1987р. розпочалося створення
«Єдиного європейського неба» («Відкритого неба»)?
674. Яка мета створення «Єдиного європейського неба» в сфері повітряних
послуг?
675. З метою реалізації якого принципу був прийнятий Регламент 2343/90 від
24 липня 1990 р. про доступ повітряних перевізників до регулярних ліній
всередині ЄС та розподіл обсягів перевезень пасажирів між авіаперевізниками
на регулярних лініях і державами – членами ЄС?
676. Які основні засади реалізації транс'європейських транспортних мереж
(TEN-T) в ЄС?
677. Що таке змішане сполучення в ЄС?
678. Які переваги має змішане перевезення в ЄС?
679. Чим передбачалося співробітництво в галузі сільського господарства на
наднаціональній основі?
680. Що припускав британський план Екклеса?
681. На що акцентував увагу голландський план Маншлота?
682. Що таке «золотий стандарт»?
683. З якою метою використовувались «зелені гроші»?
684. Що є особливістю ціни на сільськогосподарську продукцію для державчленів ЄС?
685. Що закріплює Регламент Ради ЄС «Про встановлення загальних правил
для схем прямої підтримки в рамках загальної аграрної політики»?
686. Що не відноситься до спільної компетенції ЄС і держав-членів?
687. Що таке аграрне право ЄС?
688. Що таке доходно-ціновий елемент субсидіювання сільського
господарства?
689. В чому полягає структурний елемент субсидіювання сільського
господарства?
690. В чому полягає сільський елемент субсидіювання сільського господарства?
691. Що складає зміст солідарності як засади аграрного права ЄС?

692. В чому полягає основне призначення Європейського фонду гарантування
сільського господарства?
693.
В
чому
полягає
основне
призначення
Європейського
сільськогосподарського фонду сприяння розвитку села?
694. Хто така фізична чи юридична особа або група осіб, незалежно від їх
правового статусу, що надається національним законодавством, чиє
господарство
розташоване
на
території
ЄС,
і
яка
проводить
сільськогосподарську діяльність?
695. Де передбачено вимого щодо НЕобов’язковості проживання у сільській
місцевості, щоб мати статус сільськогосподарського товаровиробника?
696. Що передбачає система регулювання аграрного ринку ЄС?
697. За якою ознакою побудована спільна організація сільськогосподарських
ринків?
698. Якими засобами регулюються ціни на сільськогосподарську продукцію?
699. Що повинна гарантувати цільова ціна?
700. Яка ціна в більшості випадків застосовується на ринках
сільськогосподарської продукції ЄС?
701. Що таке інтервенційні закупівлі?
702. На створення яких агенцій уповноважені держави-члени ЄС?
703. Який орган повинні інформувати держави-члени ЄС щодо утворення
агенцій?
704. Якій закупівлі, за загальними правилами, підлягає сільськогосподарська
продукція?
705. Що передбачала реформа спільної політики ЄС, що відбулася у 2003 р.?
706. Що передбачає нова спільна аграрна політика ЄС?
707. Що є основним засобом впливу на імпорт сільськогосподарської продукції
в ЄС?
708.
Які
засоби
застосовується
для
стимулювання
експорту
сільськогосподарської продукції з ЄС?
709. На чому ґрунтується імпорт та експорт сільськогосподарської продукції в
ЄС?
а) дозвільних експортно-імпортних документах
+ б) експортно-імпортних ліцензіях
в) міжнародних ліцензіях
г) імпортно-експортних сертифікатах
710. Яка форма статистичного обліку торгівлі ЄС з іншими країнами дозволяє
спростити реєстрацію торгівельних операцій?
711. Ліцензії та сертифікати видаються за умови забезпечення своїх
зобов’язань:
712. Яка ціна застосовується у секторах баранини та свинини, а також овочів і
фруктів?
713. Яка ціна є еквівалентом порогової ціни на ринку пташиного м’яса та яєць ?
714. Яке призначення інтервенційних цін?
715. Яке призначення шлюзових цін?
716. Які ціни застосовуються в секторі зернових, цукру, молока і молочної
продукції?

717. У якому секторі застосовуються ціни вилучення продуктів з ринку?
718. На рівень якої ціни опирається розрахунок порогової ціни?
719. В чому полягає сутність контингентування виробництва за кількісним
критерієм?
720. Якою була мета прийнята Директиви Ради 75/440/ЄС про вимоги до якості
поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах?
721. Якою була мета прийнята Директиви Ради 75/442/ЄС про відходи?
722. Якою була мета прийнята Директиви Ради 76/160/ ЄС про якість води для
купання?
723. Якою була мета прийнята Директиви Ради 91/271/ЄС від 21 травня 1991 р.
стосовно очистки стічних вод міст?
724. У якому році була прийнята Шоста програма дій Співтовариства в сфері
навколишнього середовища?
725. Якою була мета прийняття Шостої програми дій Співтовариства в сфері
навколишнього середовища?
726. Яким розділом регулюються питання компетенції ЄС у сфері
навколишнього середовища Договору Про функціонування ЄС?
727. Який обов’язок покладено на держав-членів ЄС при здійсненні ними
політики ЄС у сфері сільського господарства, риболовства, внутрішнього
ринку
728. Який із принципів є одним із ключових принципів екологічної політики
та права ЄС?
729.Що становить основу принципу «забруднювач сплачує»
730. У чому полягає зміст принципу профілактики:
731. У чому полягає зміст принципу справедливості між поколіннями?
732. Який із принципів є центральним принципом екологічної політики ЄС
733. Яку роль відіграє принцип інтеграції у сфері навколишнього середовища в
рамках ЄС?
734. В чому полягає специфіка принципу інтеграції?
735. Який зміст принципу диференційованої відповідальності?
736. В чому полягає зміст принципу збереження біологічного різноманіття
737. В чому полягає зміст принципу оцінки впливу на навколишнє
середовище?
738. В чому полягає зміст принципу екологізації суспільної свідомості:
739. В чому полягає зміст «принципу джерела»
740. В чому полягає зміст принципу переваги універсальних підходів та
врахування регіональних особливостей?
741. Вкажіть, який дорадчий орган діє при Комісії зі сталого розвитку та
політики у сфері охорони довкілля ЄС:
742. Назвіть, з якою метою була створена Європейська консультативна рада з
навколишнього середовища
743. Вимогам яким класів повинна відповідати поверхнева вода, призначена
для забору питної вода:
744. Якої якості воду для визначення засобів визначає клас А1:
745. Якої якості воду для визначення засобів визначає клас А2:
746. Якої якості воду для визначення засобів визначає клас А3:
747. Що таке політика ЄЄ щодо прикордонного контролю?

748. До якого напрямку діяльності Європейського Союзу нині належить сфера
прикордонного контролю, надання притулку та імміграції?
749. Які основні завдання імміграційної політики ЄС встановленні Договором
про функціонування ЄС?
750. Які з вказаних інститутів НЕ втілюють в життя заходи імміграційної
політики ЄС?
751. У яких сферах Євросоюз реалізує заходи спільної імміграційної політики
держав-членів згідно Лісабонського договору?
752. Які пріоритетні сфери діяльності ЄС були виокремленні в програмному
документі «У напрямку союзу свободи, безпеки і юстиції: наріжні камені
Тампере» після саміту Європейської Ради в 15-19 жовтня 1999 р. у м. Тампере
(Фінляндія)?
753. Що таке реадмісія осіб в ЄС в сфері імміграційної політики?
754. Хто уповноважений укладати угоди про реадмісію між ЄС та третіми
країнами в сфері імміграційної політики?
755. Які основні способи укладення угод про реадмісію між ЄС та третіми
країнами передбачалось в програмному документі «У напрямку союзу свободи,
безпеки і юстиції: наріжні камені Тампере» 1999р.?
756. Яка основна мета Плану дій щодо управління зовнішніми кордонами
держав-членів Європейського союзу, ухвалений Радою ЄС 14 червня 2002 р. у
Брюсселі?
757.Яка вимога для претендентів на членство в ЄС передбачалась висновком
Європейської Ради після саміту 21-22 червня 2002 р. у м. Севільї (Іспанія) в
сфері імміграційної політики?
758. Які основні положення для встановлення інтегрованої системи управління
кордонами держав-членів ЄС були передбачені Севільським документом
Європейської Ради 2002р.?
759. Що запровадила Гаазька програма 2005р. ухвалена Європейською Радою
для розвитку Шенгенських угод (acquis)?
760. Яка з вказаних відноситься до важливих сфер співпраці держав-членів
Європейського Союзу запропонованих Гаазькою програмою 2005р. для
розвитку Шенгенських угод (acquis)?
761. Яка з вказаних відноситься до важливих сфер співпраці держав-членів
Європейського Союзу запропонованих Гаазькою програмою 2005р. для
розвитку Шенгенських угод (acquis)?
762. Яка з вказаних відноситься до важливих сфер співпраці держав-членів
Європейського Союзу запропонованих Гаазькою програмою 2005р. для
розвитку Шенгенських угод (acquis)?
763.Які елементи включає сфера управління міграційними потоками
запропонованих Гаазькою програмою 2005р. для розвитку Шенгенських угод
(acquis)?
764. Які елементи включає сфера надання притулку та міграції в межах
зовнішнього виміру запропонованих Гаазькою програмою 2005р. для розвитку
Шенгенських угод (acquis)?
765. Що запропонувала Стокгольмська програма «Відкрита та безпечна Європа,
яка слугує своїм громадянам та захищає їх» ухвалена 11 грудня
2009р.Європейською Радою для розвитку Шенгенських угод (acquis)?

766. Що таке acquis (спільний доробок) Євросоюзу в контексті Лісабонського
договору?
767. Який елементи включає acquis (спільний доробок) Євросоюзу?
768. Яким актом було передбачено, що Шенгенське acquis (спільний доробок)
стає частиною права Європейського союзу?
769. Що таке Шенгенське acquis (спільний доробок) ЄС?
770. На яких суб’єктів поширюється дія Шенгенського acquis (спільного
доробку) ЄС?
771. Яка структура Шенгенського acquis (спільного доробку) ЄС?
772. В чому полягає суть внутрішньої складової Шенгенського acquis
(спільного доробку) ЄС?
773. В чому полягає суть зовнішньої складової Шенгенського acquis (спільного
доробку) ЄС?
774. Який зміст внутрішнього виміру Шенгенського acquis (спільного доробку) ЄС?
775. Який зміст зовнішнього виміру Шенгенського acquis (спільного доробку)
ЄС?
776. Який вплив Угоди «Про поступове скасування контролю на спільних
кордонах» від 14 червня 1985 р. підписаної у с. Шенген (Люксембург) між
урядами країн Бенілюксу, Німеччини та Франції на розвиток Шенгенського
простору?
777. Якими інституціями ЄС був прийнятий Кодекс ЄС про режим перетину
людьми кордонів (Шенгенський кодекс про кордони) від 15 березня 2006 p.?
778. Яка мета Шенгенського кодексу про кордони 2006р.?
779. Який основний документ у рамках Європейського союзу регламентує
питання, пов’язані із поняттям візи, категоріями віз, процедурою їх видачі та
ухваленням рішень із візових питань є?
780. Що таке віза відповідно до Візового кодексу ЄС?
781. Які категорії віз передбачені Візовим кодексом ЄС?
782. Що розуміється під єдиною візою згідно Візового кодексу ЄС?
783. Що розуміється під віза з територіально обмеженою дією згідно Візового
кодексу ЄС?
784. Що розуміється під транзитна аеропортова віза згідно Візового кодексу
Європейського Союзу?
785. Який термін дії Шенгенської візи для багаторазового в’їзду?
786. Який «Пільговий термін» тривалості дії Шенгенської візи?
787. Що таке Шенгенська інформаційна система?
788. Що таке Візова інформаційна система?
789. Що слугувало точкою відліку у формуванні концепції «простору свободи»
в ЄС?
790. Хто став автором їдеї створення єдиного європейського простору юстиції?
791. Яким документом вперше відбулося міжнародно-правове оформлення
співробітництва держав-членів ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції?
792. Чи мали рішення, що приймалися в межах третьої опори обов’язковими
для держав-членів?
793. Яким документом вперше було деталізовано та уточнено співпрацю
держав-членів у межах третьої опори?
794. Який орган ЄС відіграє провідну роль у сфері свободи, безпеки та юстиції?

795. Яким документом було інкорпоровано шенгенські acquis було
інкорпоровано у норми Співтовариства та інструменти у межах третьої опори?
796. Яким документом було закріплено найсуттєвіші нововведення у правове
регулювання у сфері свободи, безпеки та юстиції?
797. Яку відповідальність тягне невиконання державою-членом своїх
зобов’язань відповідно до положень Підрозділу IV «Простір свободи, безпеки
та юстиції» Договору про функціонування ЄС?
798. Яким інструментарієм згідно Лісабонського договору здійснюється
регулювання відносин в сфері простору свободи, безпеки та юстиції ЄС?
799. Які складові включає в себе «Простір свободи, безпеки та юстиції»?
800. Що треба розуміти під «свободою» в рамках «Простору свободи, безпеки
та юстиції» в ЄС?
801. Чи перекликається забезпечення «свободи» у рамках «Простору свободи,
безпеки та юстиції» із забезпеченням свободи руху осіб у рамках внутрішнього
ринку ЄС?
802. Що означає поняття «безпека», як одна з категорій «Простору свободи,
безпеки та юстиції»?
803. Що означає поняття «юстиція» як одна з категорій «Простору свободи,
безпеки та юстиції»?
804. Яку територіальну сферу дії має «Простір свободи, безпеки та юстиції»?
805. Який термін повинен легально проживати в ЄС громадянин третьої
держави, щоб отримати статус тривалого проживання?
806. Яким обов’язковим вимогам повинен відповідати громадянин третьої
держави, щоб отримати статус тривалого проживання?
807. У якій формі видається дозвіл на проживання в ЄС громадянам третьої
держави?
808. На який термін видається дозвіл на проживання в ЄС громадянам третьої
держави?
809. На якому принципі базується статус тривалого проживання громадян
третьої держави в ЄС?
810. Громадянин Молдови нелегально перетнув кордон ЄС та співпрацюючи з
відповідними органами у боротьбі з торгівлею людьми чи нелегальною
імміграцією, звернувся із заявою про надання дозволу на проживання в ЄС. Чи
має право дана особа на задоволення такої заяви?
811. Громадянин України, що легально проживає в ЄС, звернувся до
міграційних органів Іспанії із проханням надати дозвіл на проживання його
дружині – громадянці України. Чи врегульовує дане питання право ЄС?
812. Громадянин України, що легально проживає в ЄС, звернувся до
міграційних органів Іспанії із проханням надати дозвіл на проживання його
дружині – громадянці України. На який строк зобов’язані надати міграційні
органи Іспанії дозвіл на проживання громадянці України?
813. Громадянин України, що легально проживає в ЄС, звернувся до
міграційних органів Іспанії із проханням надати дозвіл на проживання його
батькам – громадянам України. Чи забезпечується таке право на об’єднання
сім’ї в ЄС?
814. Громадянин України, що легально проживає в ЄС, звернувся до
міграційних органів Іспанії із проханням надати дозвіл на проживання його

дружині – громадянці України. Чи забезпечується таке право на об’єднання
сім’ї в ЄС?
815. На який термін видається дозвіл на проживання в ЄС студентам третьої
держави з метою навчання?
816. На який термін видається дозвіл на проживання в ЄС учням третьої
держави з метою навчання?
817. Для якої категорії осіб передбачена особлива прискорена процедура
надання дозволів на допуск в ЄС у формі «Блакитної карти ЄС»?
818. Який термін чинності становить «Блакитна карта ЄС»?
819. Власник «Блакитної карта ЄС» працюючи за первинним контрактом у
Німеччині, отримав пропозицію працевлаштування у Франції. Чи може
останній переїхати до Франції за вказаним дозволом?
820. В якому нормативному акті міститься перелік третіх країн, громадяни яких
мають отримати візи при перетині зовнішніх кордонів ЄС, та громадян, на які
не поширюються такі вимоги?
821. Яку візу повинні отримати іноземні громадяни при перетині зовнішніх
кордонів ЄС?
822. Чи врегульовує право ЄС питання відповідальності працедавців за
прийняття на роботу нелегалів?
823. Яку сферу дії мають рішення щодо повернення нелегальних іммігрантів?
824. Чи врегульовано в праві ЄС інститут притулку?
825. Чи можуть бути виключення з одноманітного статусу притулку для
громадян третіх країн, чинний для всіх держав-членів?
826. Який орган здійснює координацію практичного співробітництва між
компетентними органами держав-членів ЄС у сфері притулку?
827. Завдяки якому інструменту здійснюється інтегрований прикордонний
менеджмент для забезпечення безпеки зовнішніх кордонів ЄС?
828. На якій нормативній основі здійснюється правове регулювання візової
політики в ЄС?
829. Які структури було передбачено Лісабонським договором про
функціонування ЄС в сфері простору безпеки ЄС?
830. Чи укладено в рамках ЄС угоду про співробітництво у кримінальних
справах?
831. Яку специфічну форму допомоги у кримінальних справах передбачає
832. Яке основне завдання стоїть перед Європейською прокуратурою?
833. Що являє собою Євроюст?
834. В якому році було засновано Євроюст?
835. В якому місті знаходиться офіс Євроюст?
836. Як формується склад Євроюсту?
844. Що таке Європейська Політика Сусідства?
845. Що означає програма «Східне Партнерство» в ЄС?
846. Що означає Угоди про асоціацію з ЄС?
847. Які ознаки угод про асоціацію, закріплених в праві ЄС?
848. На який строк укладалась Угоду про партнерство та співробітництво між
Україною та ЄС 1998р.?
849. Яку вимогу було висунуто ЄС в 2013р. для підписання з Україною Угоди
про асоціацію?

850. Які особливості включає Угода про асоціацію між Україною та ЄС?
851. У чому полягає зміст всеохоплюючого характеру Угоди про асоціацію між
852. У чому полягає зміст комплексного характеру Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС?
853. У чому полягає зміст обумовленого характеру Угоди про асоціацію між
854. Які цілі відображає Угода про асоціацію між Україною та ЄС?
855.Яка структура спільних органів, що входять до складу Асоціації між
Україною та ЄС?
856. Згідно з Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС
які зобов’язання взяла на себе Україна ?
857. Особлива програма посиленої співпраці ЄС з Україною, Вірменією,
Азербайджаном, Білоруссю, Грузією та Молдовою, що започаткована у 2009 р.,
яку має назву ?
858. Що передбачає Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб 2007 р.?
859. Як називається односторонній процес приведення законодавства держави
України у відповідність до законодавства ЄС?
860. Які групи норм утворюють правову основу сфері культури ЄС:
861. У яких напрямках здійснення заохочення співпраці між державамичленами ЄС в сфері культури:
862. У яких напрямках здійснення заохочення співпраці між державамичленами ЄС в сфері культури:
863. У яких напрямках здійснення заохочення співпраці між державамичленами ЄС в сфері культури:
864. У яких напрямках здійснення заохочення співпраці між державамичленами ЄС в сфері культури:
865. Болонський процес - це:
866. Який акт є основоположним правим документом ЄС у сфері вищої освіти:
867. Яка стратегічна мета була визначена в Резолюції Ради від 13 липня 2001
року про роль навчання в політиці зайнятості:
868. В чому полягає основна ідея Рекомендацій, які стосуються виїзду за
кордон студентів, осіб, направлених на стажування, волонтерів, викладачів і
вихователів:
869. В чому полягає одна з узгоджених дій між країнами-членами ЄС,
визначена в Резоліції Ради про електронне навчання:
870. Яке право дітей працівників-мігрантів закріплено у ст. 12 Регламенту
1612/68:
871. Яка гарантія визначена Директивою 77/486/ЄЕС про освіту дітей
працівників-мігрантів власне для таких суб’єктів:
872. Яка програма дій у сфері мобільності студентів університетів сприяє
обміну студентами і викладачами в ЄС через гранти на обміни, розвиток
навчальних курсів та вкрай потрібної європейської системи взаємовизнання
академічних програмам і курсів?
873. Яка програма сприяє вивченню іноземних мов та надіє фінансову
підтримку, щоб заохотити до вивчення другої й третьої мови, допомагаючи
студентам і викладачам повною мірою скористатися можливостями програми

874. Програма, яка є транс’європейською системою мобільності студентів
університетів, пов'язує університети Європи і Сполучених Штатів і фінансує
спільні дослідні проекти в багатьох галузях науки – це?
875. Що складає зміст поняття «європейська адміністративна конвергенція»?
876. Що являють собою європейські стандарти належного врядування?
877. Що складає зміст поняття «публічна адміністрація» за правом
Європейського Союзу?
878. Які з наведених положень належать до Копенгагенських критеріїв
діяльності публічної адміністрації?
879. Які з наведених положень належать до Мадридських критеріїв
реформування адміністративної сфери?
880. Що слід розуміти під Європейським адміністративним правом?
881. На яких рівнях Європейська адміністрація будує стосунки з особами
приватного і публічного права?
882. Що таке європейське адміністративне право у вузькому розумінні?
883. Що таке європейське адміністративне право у широкому розумінні?
884. Який характер носить запровадження європейських принципів та
стандартів діяльності органів публічної адміністрації?
885.
Чим
відрізняється
національне
адміністративне
право
від
адміністративного права ЄС?
886. Яку назву має «модельний» підручник, який Рада Європи опублікувала
стосовно уніфікації і стандартизації правил і процедур відносин публічної
адміністрації з приватними особами?
887. Що є основоположним аспектом реформ, які реалізуються інституціями
Європейського Союзу в адміністративній сфері?
888. Що таке Європейський адміністративний простір?
889. Що із переліченого належить до стандартів належного врядування?
890. Що складає зміст поняття «врядування»?
891. Який принцип ЄС використовується з метою сприяти ефективному
врядуванню та гарантуванню участі громадянського суспільства у прийнятті
рішень?
892. Якою є компетенція Європейського Союзу в сфері адміністративного
права?
893. Які принципи включені в концепцію ефективного врядування?
894. Які принципи доповнюють та підсилюють застосування принципів
895. Що таке електронне врядування за правом ЄС?
896. Що означає горизонтальність, як характерна ознака європейського
врядування?
897. У дослідженні якої групи вперше було вжито поняття «Європейський
адміністративний простір»?
898. На якому рівні управління застосовуються принципи адміністративного
права ЄС?
899. Що є необхідними складовими елементами Європейського
Адміністративного Простору?
900. Який принцип належить до Європейського Адміністративного Простору?
901. Який принцип належить до фундаментальних європейських принципів
адміністративного права?

902. Який принцип належить до групи принципів Європейського
Адміністративного Простору «Юридична визначеність»?
903. Якому із вищенаведених органів надано компетенцію вирішувати спори в
адміністративній сфері ЄС?
904. Який орган європейської адміністрації регулює адміністративну сферу
відносин?
905. Що відносять до стандартів належного врядування?
906. Основою чого виступає група принципів «Ефективність та
результативність»?
907. Що визначає принцип недискримінації?
908. Яких відносин стосується принципи європейського адміністративного
права?
909. Які принципи належать до системи належного управління?
910. У чому полягають принципи відкритості і прозорості у діяльності
публічної адміністрації?
911. Де передбачені основні принципи ефективного врядування?
912. Що складає зміст принципу субсидіарності у сфері адміністративного
права ЄС?
913. До якої групи принципів належить принцип «презумпції вини органу
публічної адміністрації у відносинах з громадянином»?
914. До якої групи принципів належить принцип своєчасності?
915. Що таке адміністративне право ЄС?
916. Які засоби повинні використовуватись у реалізації повноважень установ і
організацій згідно принципу пропорційності?
917. Яких механізмів для налагодження роботи потребує ефективне
європейське врядування?
918. Що включає в себе Європейський адміністративний правовий простір?
919. Які з принципів належать до Європейських принципів державного
управління?
920. Якою була комплектація поліцейських службовців в жандармерії античних
Афін?
921. Представники якого суспільного стану несли службу в жандармерії Афін?
922. Яке коло суспільних відносин регулюють норми поліцейського права?
923. Яким основним колом обов’язків володіють працівники поліції в країнах
англосаксонської системи права?
924. Як регулюється призначення на посаду та діяльність начальника поліції
Лондона?
925. Якою є система підпорядкування правоохоронного органу Національна
Жандармерія Франції?
926. Якими є основні функції судової поліції Франції?
927. Якими є основні функції муніципальної поліції Франції?
928. Які підрозділи входять до системи муніципальної поліції Франції?
929. Якою є структура поліції Федеративної республіки Німеччина?
930. Якою є структура поліції федеральних земель Федеративної республіки
Німеччина?
931. Що собою являє «жіноча поліція» в структурі органів внутрішніх справ
932. Що стало головною підставою виникнення поліцейського права

933. Що є предметом правового регулювання поліцейського права ЄС?
934. Який тип норм переважає в структурі поліцейського права ЄС?
935. Що закріплює Європейський кодекс поліцейської етики?
936. Який характер мають норми Декларації про поліцію, схваленої
Парламентською асамблеєю Ради Європи?
937. Згідно Концепції громадської поліції, затвердженої Радою Європи 17
квітня 1983 року, необхідною умовою діяльності поліції є:
938. Що є зайвим у переліку складових частин поліційної співпраці, які
закріплені в Договорі про функціонування Європейського союзу?
939. Що не передбачають Шенгенські угоди?
940. Що не є правовою підставою транскордонного поліцейського
спостереження і переслідування фізичних осіб згідно Шенгенської конвенції?
941. Що є основним завданням Європейського поліційного відомства?
942. Чому протидіє Європейське поліційне відомство будучи відповідальним за
збір, аналіз та обмін інформацією?
943. Які з перелічених функцій не здійснює Європол?
944. По боротьбі з підробкою якої грошової одиниці Європол виступає як
центральне відомство?
945. Які функції НЕ здійснюють національні відділи Європолу?
946. Яку мету переслідує мережа «Eurofisc»?
947. Які спеціальні форми правової допомоги, що стосуються інформації про
банківські рахунки або банківські операції на території держави-члена Союзу
фізичних або юридичних осіб НЕ введені Протоколом до Конвенції про
взаємну правову допомогу з приводу відмивання грошей та інших видів
«фінансової злочинності»?
948. Що НЕ є структурними частинами поліцейського права ЄС ?
949. Що слід розуміти під поняттям «оперативно-розшукової діяльності» у
поліцейському праві ЄС?
950. Якою функцією володіє новостворена гілка поліцейської влади – загальна
податкова поліція ЄС?
951. З якими організаціями Європол може встановлювати і підтримувати
зв’язки співпраці?
952. У чому може брати участь персонал Європолу з метою забезпечення
розслідування інтернаціональних злочинів?
953. Яку допомогу державам-членам, НЕ надає Європол, серед інших заходів
сприяння державам-членам?
954. Яку назву мала організація, що була Прототипом Європолу?
955. Що є метою Європолу?
956. Які суспільні відносини регулює документ Спільна акція «Про безпеку в
ході проведення міжнародних футбольних зустрічей»?
957. Які функції має «Центр інформації з питань футболу» в системі
поліцейських служб кожної держави-члена?
958. Якими відомостями Центри інформації з питань футболу держав-членів в
рамках інформаційного обміну здійснюють обмін?
959. Які форми роботи НЕ притаманні поліції охорони залізниць та
автомагістралей в Австрії?

960. Що закріпив нормативно-правовий акт «первинного права» ЄС Договір
про функціонування Європейського союзу в сфері поліцейського права?
961. Які функції здійснює національний контрольний орган Європолу,
призначений державою-членом?
962. В якій мірі національний контрольний орган Європолу може контролювати
діяльність правоохоронного органу та окремих офіцерів у зв’язку із виконанням
ними їх службових повноважень?
963. Що таке кримінальне право ЄС?
964. Що являє собою транснаціональне матеріальне кримінальне право?
965. Що являє собою транснаціональне процесуальне кримінальне право?
966. Що є напрямом розвитку кримінального права ЄС?
967. Яким шляхом здійснюється зближення стандартів кримінальної
відповідальності в державах-членах ЄС?
968. Який напрям є основним у сфері забезпечення безпеки ЄС?
969. Який шлях формування й утвердження концепції європейського
кримінально-правового простору є необхідним?
970. В яких галузях держави-члени Європейського Союзу надають особливого
значення боротьбі з корупцією?
971. Що складає зміст поняття «відмивання грошей»?
972. Що таке «фінансування тероризму» відповідно до Директиви від 10 червня
1991 р. щодо запобігання використанню фінансової системи з метою
відмивання грошей?
973. Що таке «кримінальна діяльність» згідно Директиви від 10 червня 1991 р.
щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання
грошей?
974. Що є одним із найвищих пріоритетів ЄС і його держав-членів?
975. Що таке Європейське поліцейське відомство?
976. Проти чого в основному Європол надає підтримку діяльності
правоохоронних органів держав-членів?
977. За рахунок чого фінансується Європол?
978. На який строк призначається директор Європолу?
979. Що таке Європейське управління боротьби з шахрайством?
980. З чим зазвичай асоціюється поняття судового (або процесуального)
співробітництва держав у сфері кримінального процесу?
981. Що таке «комунітаризація»?
982. Що є пріоритетним завданням співробітництва поліцейських та судових
органів у кримінально-правовій сфері?
983. Що означає принцип «взаємного визнання судових рішень»?
984. Через який інститут здійснюється судове співробітництво у кримінальних
справах між державами-членами ЄС?
985. У чому полягає основна мета Євроюсту?
986. В чому полягає мета заснування Євроюсту?
987. З яких структурних елементів складається Євроюст?
988. Що є завданням Європейської судової мережі?
989. Де знаходяться контактні пункти судової мережі?
990. Що є основним положенням для будь-якого процесуального виду
міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві?

991. Яке джерело регламентує надання міжнародної правової допомоги?
992. Які форми взаємної правової допомоги є новими?
993. Що таке спільні слідчі групи?
994. Що є одним із шляхів отримання відомостей про повідомлення, які
995. Що є засобом гармонізації європейських законів у сфері кримінального
права?
996. Що є підставою для застосування відео конференції?
997. Що складає зміст поняття «екстрадиція»?
998. На яких принципах базується екстрадиційна процедура?
999. Що належить до стадій екстрадиційної процедури?
1000. Що таке Європейський ордер на арешт?

