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ВСТУП
«Право Європейського Союзу» є нормативною навчальною
дисципліною циклу професійної та практичної підготовки.
Навчальна дисципліна розглядає питання, присвячені загальній
характеристиці історичного розвитку, джерелам та принципам
Європейського Союзу, правовому статусу людини та громадянина в
Європеському Союзі, основам Шенгенського права, правоохоронній
діяльності, законодавчому процесу Європейського Союзу. Значний
інтерес становить тема навчальної програми щодо правових основ
інтеграції України стратегічної мети зовнішньої політики нашої
держави.
Метою вивчення навчальної дисципліни є аналіз базових
інститутів права Європейського Союзу, засвоєння специфіки
організації діяльності органів державної влади, виявлення
закономірностей та особливостей окремих галузей права
Європейського Союзу тощо.
Основними завданнями навчальної дисципліни є:
– є засвоєння знань про предмет та джерела права Європейського
Союзу;
– опанування найважливіших категорій та положень права
Європейського Союзу, основних принципів та форм організації та
здійснення влади;
– вивчення історії розвитку Європейського Союзу, особливостей
окремих галузей права Європейського Союзу.
Студенти повинні знати:
– поняття, зміст та історичний розвиток європейської інтеграції;
– систему органів та інститутів Європейського Союзу, їхню
компетенцію;
– джерела та принципи права Європеського Союзу;
– правові основи інтеграції України в Європейський Союз.
Студенти повинні вміти:
– орієнтуватися в системі законодавства Європейського Союзу і
практиці країн-учасниць;
– тлумачити норми права Європейського Союзу;
– використовувати норми права Європейського Союзу у вирішенні
професійних завдань.
Досягнення навчальних завдань, формування необхідних вмінь і
навичок реалізовується через застосування при проведенні навчальних
занять широкого спектру методів та засобів активізації навчального
процесу.
Це
дозволяє
вирішити
проблему
зростаючого
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інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість
засвоєння ними вивченого матеріалу.
Міждисциплінарні зв’язки визначається інтегральним характером
навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним
зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, юридичних
дисциплін. Програма курсу враховує набуті студентами під час
вивчення курсів «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»,
«Міжнародне право», «Міжнародне приватне права» знання та готує
їх до вивчення у майбутньому інших навчальних дисциплін.
Робоча навчальна програма розроблена на основі програми
навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу», схваленої
Вченою Радою Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 29 вересня 2015 р.,
протокол № 9.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1
Поняття та основні категорії права Європейського Союзу.
Генезис, природа та інституційна система Європейського Союзу
Тема 1. Історія Європейського інтеграційного процесу.
Загальна
характеристика
понять
«панєвропеїзм»,
«європоцентризм»,
«європейська
ідентичність».
Європейська
інтеграція: поняття та історичний розвиток. Передумови виникнення
Європейських Співтовариств. Ідеї Ж. Монне.
План Шумана 1950 р. (Schuman Declaration). Історичні
передумови та основні етапи становлення права Європейського
Союзу. Паризький договір 1951 р. Римські договори 1957 р. (Treaties
of Rome). Система договорів про приєднання. Єдиний Європейський
Акт 1986 р. Маастрихтський договір 1992 р. Договір про створення
Європейського економічного простору 1992 р. Амстердамський
договір 1997 р. Ніццький договір 2000 р. (Treaties of Nice).
Європейський конвент 2001 р. Конституція Європейського Союзу
2004 р. Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon). Угода щодо
створення Європейського стабілізаційного механізму (European
Stability Mechanism) 2010 р.
Тема 2. Правова система Європейського Союзу. Джерела та
принципи права Європейського
Союзу. Вплив
права
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Поняття та визначення права Європейського Союзу. Структура
права Європейського Союзу. Співвідношення європейського права та
права Європейського Союзу. Право Європейського Союзу в системі
міжнародного права. Суб’єкти права Європейського Союзу. Зміст
поняття acquis communautaire.
Загальні принципи права Європейського Союзу. Принцип lex
posterior derogat priori у праві Європейського Союзу. Дія норм
європейського права у часі та просторі. Юрисдикція співтовариств та
право Європейського Союзу. Співвідношення права Європейського
Союзу з національним правом держав-членів. Розподіл повноважень
між Співтовариством і державами-членами. Пряме застосування права
Європейського Союзу. Доктрина верховенства права Європейського
Союзу.
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Поняття джерела європейського права. Система джерел
європейського права. Загальна характеристика джерел права
Європейського Союзу: основні, допоміжні. Система актів
Європейського Союзу: регламенти, директиви, рішення, рекомендації,
висновки. Первинне право Європейського Союзу. Вторинне право
Європейського Союзу. Міжнародні договори як джерело права
Європейського Союзу. Установчі договори як основні джерела права
Євросоюзу. Допоміжні джерела права ЄС.
Тема 3. Правовий статус людини та громадянина в
Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу.
Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. Шенгенське
право
Поняття правового статусу людини та громадянина в
Європейському Союзі. Джерела правового регулювання правового
статусу людини та громадянина в Європейському Союзі. Права,
свободи та обов’язки людини та громадянина в Європейському Союзі.
Еволюція прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі. Основні положення Хартії основних прав
(Charter of Fundamental Rights) від 7 грудня 2000 р. Гарантії прав,
свобод та обов’язків людини та громадянина в Європейському Союзі.
Компетенція Ради Європейського Союзу та Європейського Союзу в
сфері захисту прав людини. Принципи субсидіарності (Subsidiarity).
Європейський омбудсмен: поняття та особливості діяльності. Поняття
«громадянство Європейського Союзу». Основні групи прав громадян
Європейського Союзу.
Основні засади вільного пересування осіб в Європейському
Союзі.
Вільне
пересування
працівників.
Блакитна
карта
Європейського Союзу. Свобода ділового заснування в Європейському
Союзі. Свобода надання та отримання послуг в Європейському Союзі.
Свобода пересування та проживання в Європейському Союзі
громадян третіх країн.
Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
Основні положення Кодексу Спільноти з візових питань (Візового
кодексу) від
16 червня 2009 р. Візовий кодекс
Європейського Союзу від 13 липня 2009 р. Система та класифікація
віз. Консульське співробітництво у візовій сфері. Загальна
характеристика міграційно-правової політики в Європейському Союзі.
Міграційне законодавство Європейського Союзу.
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Шенгенська угода від 14 червня 1985 р. Шенгенська
інформаційна система. Шенгенська зона (Schengen-area). Поняття
Шенгенської візи. Основні положення Шенгенського кодексу про
кордони від
15 березня 2006 р.
Тема 4. Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
Європейського Союзу
Засади правоохоронного співробітництва в Європейському
Союзі. Місце України в європейській взаємодії у сфері боротьби зі
злочинністю. Правове регулювання єдиної політики
у сферах
правоохорони та правозахисту в Європейському Союзі.
Спільна кримінальна політика Європейського Союзу: історія та
сучасність. Кримінально-правова кваліфікація протиправних дій в
законодавстві Європейського Союзу. Гармонізація кримінальнопроцесуального права. Співробітництво держав-членів Європейського
Союзу щодо розслідування кримінальних злочинів. Європейський
ордер на арешт. Правовий статус та компетенція Європейського
поліцейського управління (Європолу) (European Police Office,
Europol).
Органи
Європейського
поліцейського
управління
(Європолу).
Правовий статус, повноваження та органи Євроюсту (Eurojust).
Етапи формування європейської політики безпеки та оборони
(ЄПБО). Цивільні та військові засоби реалізації європейської політики
безпеки та оборони. Принцип індивідуальної та колективної
самооборони. Європейське обороне агентство (European Defence
Agencу).
Тема 5. Інститути Європейського Союзу
Поняття та розвиток інституціональної системи Європейського
Союзу. Співвідношення понять «інститут Європейського Союзу» та
«орган Європейського Союзу». Основні та допоміжні інституції
Європейського Союзу.
Правовий статус Європейської Ради (the European Council) в
системі органів Європейського Союзу, її відносини з Радою
Європейського Союзу. Склад, порядок формування та скликання
Європейської Ради. Рішення Європейської Ради.
Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в
системі органів Європейського Співтовариства. Порядок формування
Європейського Парламенту. Функції та повноваження Європейського
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Парламенту. Структура й організація роботи Європейського
Парламенту.
Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу (the
Council of the European Union). Повноваження Ради Європейського
Союзу. Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського
Союзу.
Правовий
статус
Європейської
Комісії
(the European
Commission). Порядок формування та склад Європейської комісії.
Організаційна структура Європейської Комісії. Відповідальність
Європейської комісії. Повноваження Європейської комісії. Порядок
роботи та прийняття рішень Європейської комісії.
Європейський центральний банк (the European Central Bank ):
правовий статус, функції та керуючі органи. Європейський
інвестиційний банк (the European Investment Bank): правовий статус,
функції та керуючі органи.
Комітет регіонів (Committee of the Regions): правовий статус,
функції та склад.
Європейський
соціально-економічний
комітет (European
Economic and Social committee): правовий статус, функції та склад.
Тема 6. Судова влада Європейського Союзу
Поняття та побудова судової системи Європейського Союзу.
Основні принципи та правила судового провадження. Правовий статус
Суду Європейського Союзу (the Court of Justice of the European Union).
Порядок формування Суду Європейського Союзу. Основні
повноваження Суду Європейського Союзу. Роль Суду Європейського
Союзу у розвитку права Європейського Союзу. Прецедентне право
Європейського Союзу.
Загальні засади діяльності Європейського Суду Справедливості
(the European Court of Justice). Правовий статус та завдання
Загального суду (General Court). Загальні засади діяльності
Європейського суду аудиторів (Рахункова палата) (European Court of
Auditors). Правовий статус Європейського цивільного трибуналу.
Захист прав людини у судових органах Європейського Союзу.
Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights):
поняття та компетенція. Співвідношення судових органів
Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.
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Тема 7. Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи
Нормативно-правове регулювання вступу до Європейського
Союзу. Основні процедурні етапи вступу до Європейського Союзу.
Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria). Політика розширення
(Policy of Enlargement). Розширення Європейського Союзу і договір
про приєднання.
Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та
«Східного партнерства». Політико-правові засади європейської
інтеграції України. Правова база відносин України та Європейського
Союзу. Основна мета та функції Українсько-Європейського дорадчого
центру з питань законодавства (UEPLAC). Основна мета Плану дій
Україна-ЄС від 21 лютого 2005 р. Інституціоналізація процесу
адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу.
Євроінтеграційне законодавство України. Стан та перспективи
адаптації законодавства України до acquis communautaire. Основні
положення Закону України «Про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» від 18 березня 2004 р.
Співвідношення понять «асоціація» та «партнерство». Основні
положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Association
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the
other part)
від 27 червня 2014 р.
Тема 8. Законодавчий процес в Європейському Союзі
Поняття «законодавчий процес», «законодавчі процедури» в
праві Європейського Союзу. Правове регулювання законодавчого
процесу в Європейському Союзі.
Особливості звичайної законодавчої процедури відповідно до
положень Лісабонського договору 2007 р. Спеціальна законодавча
процедура. Процедура консультацій. Процедура сумісного прийняття
рішень. Бюджетна процедура. Процедура укладання міжнародних
угод.
Право законодавчої ініціативи. Повноваження Європейського
парламенту в законодавчому процесі Європейського Союзу.
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Модуль 2
Основні галузі права Європейського Союзу
Тема 9. Правові основи зовнішньополітичних відносин
Європейського Союзу
Зовнішньополітична
діяльність
Європейського
Союзу.
Співробітництво із третіми країнами та гуманітарна допомога.
Відносини Європейського Союзу з міжнародними організаціями.
Делегації Європейського Союзу. Історія і етапи розвитку Спільної
зовнішньої політики і політики безпеки. Поняття, цілі і завдання
Спільної зовнішньої політики і політики безпеки. Джерела Спільної
зовнішньої політики і політики безпеки.
Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні,
багатосторонні та змішані договори. Правоздатність Союзу щодо
укладання міжнародних угод. Процедури укладання міжнародних
угод. Види угод, що укладаються Європейським Союзом. Правова
база укладання міжнародних угод. Угоди, що регулюють економічне
та політичне співробітництво між Європейським Союзом та іншими
країнами.
Співробітництво з третіми країнами і гуманітарна допомога.
Система представництва Європейського Союзу в зовнішніх зносинах.
Тема 10. Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
руху капіталу
Поняття та елементи внутрішнього ринку як мети
Європейського Союзу. Поняття товару у праві Європейського Союзу.
Принцип взаємного визнання (mutual recognition). Фіскальні та
нефіскальні заходи. Свобода вільного руху товарів. Заборона
дискримінаційного оподаткування.
Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху
капіталу. Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху
капіталу та їх застосування. Особливості регулювання надання
фінансових послуг і діяльності кредитних установ. Абсолютне
(досконале) взаємне визнання (perfect mutual recognition) та
недосконале взаємне визнання (imperfect mutual recognition).
Тема 11. Торговельне право Європейського Союзу
Поняття та джерела торгового права Європейського Союзу.
Правові особливості спільної торговельної політики Європейського
Союзу (common commercial policy).
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Правове регулювання експорту товарів. Тарифне регулювання
імпорту. Інтегрований тариф. Поняття режиму генералізованих
тарифних преференцій (Generelized System of Preferences). Нетарифне
регулювання імпорту. Антидемпінгові заходи. Антисубсидійні заходи.
Поняття торговельного бар’єру та галузі виробництва Європейського
Союзу. Заходи проти торговельних бар’єрів. Поняття демпінгу за
торговим правом Європейського Союзу. Регулювання кількісних
обмежень.
Тема 12. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
Право інтелектуальної власності у системі права Європейського
Союзу.
Етапи
розвитку
права
інтелектуальної
власності
Європейського Союзу. Гармонізація права інтелектуальної власності в
Європейському Союзі. Основні положення Європейської патентної
конвенції (Convention on the Grant of European Patents) 1973 р. Поняття
та види патентів в Європейському Союзі.
Правова охорона промислової власності в Європейському
Союзі. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
Промислові зразки. Загальна характеристика Директиви 98/71 про
правову охорону промислових зразків від 13 жовтня 1998 р. та
Регламенту 6/2002 про промисловий зразок Співтовариства 2002 р.
Торгові марки. Основні положення Директиви 89/104 про торгові
марки та Регламенту 207/2009 про торгову марку Співтовариства.
Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.
Тема 13. Аграрне право Європейського Союзу
Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу.
Передумови
спільної аграрної політики Європейського Союзу.
Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики.
Поняття
«сільськогосподарська
продукція»
і
«сільськогосподарський товаровиробник». Правові інструменти
аграрної політики. Правове регулювання ціноутворення у сільському
господарстві. Правове регулювання інтервенційних закупівель.
Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських
товаровиробників.
Адміністративні
обмеження
обсягів
сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання експорту
та імпорту сільського господарської продукції.
Правове регулювання структурних перетворень у сільському
господарстві. Правові аспекти залучення нових держав-членів до
спільної аграрної політики.
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Тема 14. Митне право Європейського Союзу
Поняття та джерела митного права Європейського Союзу.
Спільна сільськогосподарська політика (common agricultural policy).
Митний союз Європейського Союзу: мета створення та напрями
діяльності. Єдиний митний тариф Європейського Союзу: поняття та
структура. Поняття інтегрованої товарної номенклатури (the Integrated
Tariff of the European Communities). Види мит Єдиного митного
тарифу Європейського Союзу. Митна територія Європейського
Союзу. Визначення країни походження товарів. Визначення митної
вартості товарів. Поняття та види митних процедур.
Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
Тема 15. Податкове право Європейського Союзу
Поняття податкового права та податкової політики
Європейського Союзу. Джерела податкового права Європейського
Союзу. Установчі договори. Загальні принципи права. Регламенти.
Директиви. Рішення суду Європейського Союзу. Правова доктрина
Європейського Союзу. Співвідношення наднаціонального та
національного рівнів у податковому праві Європейського Союзу.
Поняття податкової системи. Види податків Європейського
Союзу. Правове регулювання податків. Податок з доходів фізичних
осіб. Уникнення подвійного оподаткування. Оподаткування компаній.
Перспективи розвитку податкового права Європейського Союзу на
сучасному етапі.
Тема 16. Конкурентне право Європейського Союзу
Загальна характеристика конкурентного права Європейського
Союзу. Джерела конкурентного права Європейського Союзу.
Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності.
Принцип
de minimis. Політика лояльності (leniency policy).
Антиконкурентна узгоджена практика. Зловживання домінуючим
становищем на ринку. Вплив на ринку (market power). Відповідний
товарний ринок (relevant product market). Зловживання проти
структури ринку: поняття та види. Поняття концентрації підприємств.
Контроль за концентрацією підприємств. Регулювання надання
державної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.
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Тема 17. Корпоративне право Європейського Союзу
Поняття та джерела корпоративного права Європейського
Союзу. Програма гармонізації корпоративного права. Уніфікація
корпоративного права.
Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у
праві Європейського Союзу. Реорганізацій компаній. Особливості
злиття компаній за правом Європейського Союзу. Поділ товариств.
Поглинання
компаній
(takeover
binds).
Юридичні
особи
наднаціонального характеру. Європейське обєднання з економічних
інтересів (European Economie Interest Grouping): мета та особливості
функціонування. Поняття Європейського товариства (European
Company). Європейський кооператив як вид наднаціонального
товариства Європейського Союзу.
Перспективи розвитку корпоративного права Європейського
Союзу.
Тема 18. Право споживачів Європейського Союзу
Загальна характеристика політики захисту прав споживачів в
Європейському Союзі. Джерела права споживачів Європейського
Союзу. Поняття «споживач», «продукт», «товари». Інституційна база
правового захисту споживачів.
Регулювання безпеки продуктів. Регулювання якості товарів.
Регулювання якості послуг. Особливості функціонування РАПЕКСу
(Rapid Exchange of Information System).
Особливості договорів, стороною у яких є споживач.
Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів.
Розв’язання спорів за участю споживачів.

15

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання
спеціальності 081 «Право»

1

2
3
4
5
6
7
Модуль 1. Поняття та основні категорії права Європейського Союзу. Генезис,
природа та інституційна система Європейського Союзу
2
2
1. Історія Європейського інтеграційного процесу
7
–
2
Правова система Європейського Союзу. Джерела та
2
2
2
2. принципи права Європейського Союзу. Вплив права 7
–
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Правовий статус людини та громадянина в
2
Європейському Союзі. Громадянство Європейського
2
4
3. Союзу. Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. 9
–
Шенгенське право
Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
4. Європейського Союзу
5. Інститути Європейського Союзу
6. Судова влада Європейського Союзу
7. Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи
8. Законодавчий процес в Європейському Союзі
Всього

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

8

1
1
1

2

2

–

2

1

8
7
7

2
2
2

4
2
2

–
–
–

2

–

–

–

2
2
2
2

–
1
1
–

54

14

18

–

16

6

–

2

–

–

2

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
2
2
2
2
2
2
2
20
36

–
–
–
–
1
–
1
–
2
8

7

Модуль 2. Основні галузі права Європейського Союзу
Правові
основи
зовнішньополітичних
відносин
2
–
4
Європейського Союзу
Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
2
–
4
руху капіталу
2
2
Торговельне право Європейського Союзу
6
2
2
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
6
2
–
Аграрне право Європейського Союзу
4
2
2
Митне право Європейського Союзу
6
2
–
Податкове право Європейського Союзу
5
2
2
Конкурентне право Європейського Союзу
6
2
2
Корпоративне право Європейського Союзу
7
2
2
Право споживачів Європейського Союзу
6
Всього
54 20
12
108 34
30
Разом:
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індивідуальноконсультативна
робота

самостійна
робота

практичні
заняття

разом

Назва змістових модулів,
тем дисципліни

семінарські
заняття

№
п/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторна
заняття
робота

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання
спеціальності 081 «Право»

1

2
3
4
5
6
7
Модуль 1. Поняття та основні категорії права Європейського Союзу. Генезис,
природа та інституційна система Європейського Союзу
2
–
1. Історія Європейського інтеграційного процесу
5
–
3
Правова система Європейського Союзу. Джерела та
2
2
2
2. принципи права Європейського Союзу. Вплив права 6
–
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Правовий статус людини та громадянина в
2
Європейському Союзі. Громадянство Європейського
–
4
3. Союзу. Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. 6
–
4.
5.
6.
7.
8.

Шенгенське право
Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
Європейського Союзу
Інститути Європейського Союзу
Судова влада Європейського Союзу
Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи
Законодавчий процес в Європейському Союзі
Всього

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6
8
5
6

8
–
–
–

2

2

–

2

–

2
–
2

4
2
2

–
–
–

2
3
2
3

–
–
–
–

3

–

–

–

45

10

16

–

19

–

–

2

–

–

4

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
2
4
2
4
3
2
2
27
46

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Модуль 2. Основні галузі права Європейського Союзу
Правові
основи
зовнішньополітичних
відносин
2
–
4
Європейського Союзу
Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
2
–
6
руху капіталу
–
2
Торговельне право Європейського Союзу
4
–
2
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
4
–
–
Аграрне право Європейського Союзу
4
2
2
Митне право Європейського Союзу
6
–
–
Податкове право Європейського Союзу
4
–
2
Конкурентне право Європейського Союзу
5
–
2
Корпоративне право Європейського Союзу
4
–
2
Право споживачів Європейського Союзу
4
Всього
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90 16
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7
Модуль 1. Поняття та основні категорії права Європейського Союзу. Генезис,
природа та інституційна система Європейського Союзу
2
–
5
Історія Європейського інтеграційного процесу
9
–
Правова система Європейського Союзу. Джерела та
принципи права Європейського Союзу. Вплив права 9
2
–
5
–
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Правовий статус людини та громадянина в
Європейському Союзі. Громадянство Європейського
–
2
5
–
Союзу. Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. 12
Шенгенське право
Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
–
–
6
9
–
Європейського Союзу
Інститути Європейського Союзу
2
2
5
9
–
Судова влада Європейського Союзу
–
–
5
10
–
Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи 9
2
5
–
Законодавчий процес в Європейському Союзі
–
–
6
5
–

8

Всього

54
6
6
Модуль 2. Основні галузі права Європейського Союзу
Правові
основи
зовнішньополітичних
відносин
–
–
6
Європейського Союзу
Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
–
–
5
руху капіталу
–
–
Торговельне право Європейського Союзу
5
–
–
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
5
–
–
Аграрне право Європейського Союзу
5
–
–
Митне право Європейського Союзу
5
–
–
Податкове право Європейського Союзу
5
–
–
Конкурентне право Європейського Союзу
6
2
–
Корпоративне право Європейського Союзу
6
–
–
Право споживачів Європейського Союзу
6
Всього
54
2
–
108 8
6
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Модуль 1. Поняття та основні категорії права Європейського Союзу. Генезис,
природа та інституційна система Європейського Союзу
2
–
5
Історія Європейського інтеграційного процесу
7
–
Правова система Європейського Союзу. Джерела та
принципи права Європейського Союзу. Вплив права 7
2
–
5
–
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Правовий статус людини та громадянина в
Європейському Союзі. Громадянство Європейського
–
–
6
–
Союзу. Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. 6
Шенгенське право
Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
–
–
6
6
–
Європейського Союзу
Інститути Європейського Союзу
–
–
6
6
–
Судова влада Європейського Союзу
–
–
6
6
–
Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи 6
–
6
–
Законодавчий процес в Європейському Союзі
–
–
6
6
–

8

Всього

54
4
–
Модуль 2. Основні галузі права Європейського Союзу
Правові
основи
зовнішньополітичних
відносин
–
–
6
Європейського Союзу
Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
–
–
5
руху капіталу
–
–
Торговельне право Європейського Союзу
5
–
–
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
5
–
–
Аграрне право Європейського Союзу
5
–
–
Митне право Європейського Союзу
5
–
–
Податкове право Європейського Союзу
5
–
–
Конкурентне право Європейського Союзу
6
–
2
Корпоративне право Європейського Союзу
6
–
–
Право споживачів Європейського Союзу
6
Всього
54
–
2
108 4
2
Разом:
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–
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–
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50

–
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6

–

–

5

–

–
–
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5
5
5
5
5
6
4
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52
102

–
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–

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1
Поняття та основні категорії права Європейського Союзу.
Генезис, природа та інституційна система Європейського Союзу
Тема 1. Історія Європейського інтеграційного процесу.
Європейський Союз є унікальним міжнародним утворенням,
оскільки поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави,
хоча формально не є ані тим, ані іншим. Європейський Союз – це
об’єднання демократичних європейських країн, що спільно працюють
задля миру та процвітання. Європейський Союз демонструє, яким
чином країни можуть успішно об’єднати свої економічні та політичні
ресурси в спільних інтересах. Сприяючи становленню безпеки і
стабільності в широкому світовому аспекті, Європейський Союз
допомагає створювати безпечніші і більш сприятливі умови життя в
межах своїх власних кордонів. В той же час, Європейський Союз
завжди готовий поділитися своїми здобутками та цінностями з
країнами та людьми, що знаходяться поза його межами.
Ідею створення Сполучених Штатів Європи вперше висловив у
вересні 1946 р. прем'єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль.
Він запропонував створення союзу європейських країн під
керівництвом Франції та Німеччини, зауважуючи водночас, що його
країна не інтегруватиметься в союз, а візьме на себе роль спостерігача.
У травні 1948 р. на конгресі в Гаазі, скликаному за ініціативою
європейських політиків та інтелектуалів, було прийнято Політичну
Декларацію, яка закликала всі європейські країни до об'єднання. Для
виконання цього документа 5 травня 1949 р. було створено Раду
Європи - першу європейську організацію співпраці. Країнамизасновниками Ради Європи були: Бельгія, Велика Британія, Голландія,
Італія, Люксембург, Франція та Скандинавські країни. Завданням Ради
Європи було визначено зміцнення демократії, охорона прав людини та
підтримка європейської культурної ідентичності.
Початком європейської інтеграції вважається 9 травня 1950 р., коли
міністр закордонних справ Франції Р. Шуманн запропонував створити
спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції Франції, ФРН та
інших західноєвропейських країн ("план Шуманна"). 18 квітня 1951 р.
"план Шуманна" реалізовано підписанням Паризького договору про
створення Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄСВС). До
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складу ЄСВС увійшли: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди,
Німеччина та Франція ("європейська шістка"), які в подальшому стали
"локомотивом" європейської інтеграції. Договір про ЄСВС набув
чинності 23 липня 1952 р. Наприкінці 1955 р. на конференції у м.
Мессіні країни "європейської шістки" домовилися про заснування
Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євроатом), а на
початку 1957 р. – про створення Європейського Економічного
Співтовариства (ЄЕС). Для розвитку цих домовленостей 23 березня
1957 р. в Римі відбулося підписання Договору про створення
Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) та Договору про
створення Європейського співтовариства з атомної енергетики
(Євроатом). 8 квітня 1965 р. було підписано Договір про об'єднання
виконавчих органів ЄСВС, Євратома та ЄЕС, який набув чинності 1
липня 1967 р. У результаті цього створено єдину структуру інститутів,
що забезпечують поглиблення європейської інтеграції. Основними
інститутами стали Європейська комісія, Рада Європейських
Співтовариств, Європейський парламент та Суд Європейських
Співтовариств. У грудні 1974 р. до цих органів додався новий –
Європейська рада, яка складається з глав держав та урядів країнчленів Європейських Співтовариств. У 1968 р. завершилося
формування зони вільної торгівлі та митного союзу (перших двох
етапів інтеграції) Європейського Економічного Співтовариства,
наприкінці 1969 р. – формування спільного ринку (третього етапу
інтеграції) СЕЄ. Таким чином, цілі СЕЄ, визначені Римським
договором 1957 р., були досягнуті. На початку 70-х років розпочався
процес розширення ЄЕС, і в 1973 р. членами ЄЕС стали Велика
Британія, Данія, Ірландія, у 1981 р. - Греція, у 1986 р. – Іспанія та
Португалія. 1 липня 1987 р. набув чинності Єдиний Європейський
Акт, підписаний у лютому 1986 р.
7 лютого 1992 р. в Маастрихті було підписано Договір про
Європейський Союз, який набув чинності 1 листопада 1993 р. В
економічному сенсі прийняття Маастрихтського договору означало
курс на завершення формування єдиного внутрішнього ринку
(четвертий рівень економічної інтеграції) та перехід до реалізації ідеї
економічного й валютного союзу - п'ятого, найвищого рівня
економічної інтеграції. 1 січня 1995 р. членами Європейського Союзу
стали Фінляндія, Австрія та Швеція, а 2 жовтня 1997 р. підписано
Амстердамський договір (набув чинності 1 травня 1999 р.).
Амстердамський договір вніс зміни та доповнення до
Маастрихтського договору про Європейський Союз, Римського
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договору
про
заснування
Європейського
Економічного
Співтовариства та Євратому, Договору про заснування ЄСВС. Ці
зміни стосувалися повноважень та напрямів діяльності, а також
інституційних механізмів забезпечення реалізації цілей, визначених
Маастрихтським договором. Особливу роль у цьому відіграло
укладення в 1997 р. Шенгенської угоди про безвізове пересування
громадян у межах Європейського Союзу. 26 лютого 2001 р. було
підписано Ніццький договір, який вніс зміни в механізми
інституційного розвитку ЄС з урахуванням перспектив його
розширення. Зокрема, квоти представництва в інституціях ЄС було
перерозподілено з урахуванням потенційної участі в них нових членів.
1 січня 2002 р. до готівкового обігу було введено єдина грошову
одиницю ЄС - євро, і забезпечено перехід до формування
економічного та валютного союзу ЄС - найвищого етапу інтеграції.
Велика Британія й Данія відмовилися від запровадження євро на своїй
території, а Швеція не змогла виконати необхідних критеріїв уведення
євро, встановлених Маастрихтським договором. 2007 р. було
підписаноЛісабонську угоду. 2013 р. в Європейський Союз вступила
Хорватія.
Лекційне заняття
План
1. Загальна
характеристика
понять
«панєвропеїзм»,
«європоцентризм», «європейська ідентичність».
2. Європейська інтеграція: поняття та історичний розвиток.
3. Передумови виникнення Європейських Співтовариств. Ідеї Ж.
Монне. План Шумана 1950 р. (Schuman Declaration).

1.

2.
3.
4.
5.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Історичні передумови та основні етапи становлення права
Європейського Союзу. Паризький договір 1951 р.
Римські
договори 1957 р. (Treaties of Rome).
Система договорів про приєднання. Єдиний Європейський Акт
1986 р.
Маастрихтський договір 1992 р. Договір про створення
Європейського економічного простору 1992 р.
Амстердамський договір 1997 р. Ніццький договір 2000 р. (Treaties
of Nice).
Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon).
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Питання для самостійного опрацювання:
1. Угода щодо створення Європейського стабілізаційного механізму
(European Stability Mechanism) 2010 р.
Глосарій основних термінів і понять (далі Глосарій):
панєвропеїзм, європоцентризм, європейська ідентичність, європейська
інтеграція, План Шумана 1950 р. (Schuman Declaration), Паризький
договір 1951 р. , Римські договори 1957 р. (Treaties of Rome), Єдиний
Європейський Акт 1986 р., Маастрихтський договір 1992 р., Договір
про створення Європейського економічного простору 1992 р.,
Амстердамський договір 1997 р., Ніццький договір 2000 р. (Treaties of
Nice)., Європейський конвент 2001 р., Конституція Європейського
Союзу 2004 р., Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon), Угода
щодо створення Європейського стабілізаційного механізму (European
Stability Mechanism) 2010 р.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Доповнити таблицю на тему «Символи Європейського Союзу»:
Гімн
Прапор
Офіційні мови
Девіз
Офіційний день Європи
3.2. Розробити структурно-логічну схему «Європейська інтеграці:
поняття та історичний розвиток» або «Передумови виникнення
Європейських Співтовариств».
3.3. Доповнити таблицю на тему «Важливі етапи європейської
інтеграції»:
ДАТА
ПОДІЯ
План Шумана.
1950 р.
1951 р.
1957 р.
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1959 р.
1965р.
1968 р.
1970 р.
1979 р.
1986 р.
1992 р.
1997 р.
2001 р.
2002 р.

Запровадження спільної валюти євро в 12 країнахчленах.

2004 р.
2007 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. В якому році заснували Раду Європи?
а) 1949;
б) 1951;
в) 1960;
г) 1967;
д) 1970.
2. В якому місті знаходиться штаб-квартира Ради Європи?
а) Париж;
б) Рим;
в) Лондон;
г) Страсбург;
д) Ліон.
3. В якому році було підписано Договір про Європейське
співтовариство вугілля і сталі?
а) 1949;
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б) 1951;
в) 1960;
г) 1967;
д) 1970.
4. В якому році було створено Європейську асоціацію вугільної
торгівлі?
а) 1949;
б) 1951;
в) 1960;
г) 1967;
д) 1970.
5. В якому році було підписано Договір про Європейський Союз?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1992;
г) 1993;
д) 1994.
6. В якому році був підписаний Лісабонський установчий договір ЄС?
а) 2000;
б) 2001;
в) 2002;
г) 2005;
д) 2007.
7. В якому році було підписано Договір про Європейське
Співтовариство з атомної енергії?
а) 1949;
б) 1950;
в) 1957;
г) 1958;
д) 1962.
8. У своїй промові в 1946 р. Вінстон Черчилль закликав до створення:
а) Сполучених Штатів Європи;
б) Європейського економічного співтовариства;
в) Європейського товариства вугілля і сталі;
г) Європейського оборонного союзу;
д) Ради Європи.
9. Міністром закордонних справ якої країни був Робер Шуман?
а) Великої Британії;
б) Франції;
в) США;
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г) Бельгії;
д) Німеччини.
10. Головною метою Європейського Економічного Співтовариства є:
а) Створення спільного ринку та координація економічної
політики держав-членів, розвиток економіки, посилення
стабільності, послідовне підвищення життєвого рівня та
зближення держав-членів;
б) Створення спільного ринку та координація військової політики
держав-членів та зближення держав-членів;
в) Створення єдиного фінансового ринку;
г) Вирішення економічних питань спільними зусиллями державчленів;
д) Створення домінуючого економічного і соціального
становища держав-членів у Європі і світі.
11. Метою Євроатому є:
а) Підвищення життєвого рівня в державах-членах і розвиток
взаємообміну з іншими країнами шляхом створення
необхідних умов для розвитку атомної промисловості;
б) Розвиток високотехнологічних рішень для розвитку атомної
енергетики;
в) Взаємодія держав-членів в галузі обміну технологіями і
розвитку атомної енергетики;
г) Встановлення монополії на використання атомної енергетики в
Європі;
д) Створення домінуючого економічного і соціального
становища держав-членів у Європі.
12. Який акт, прийнятий у 1986 році, є модифікацією трьох попередніх
установчих договорів Співтовариств і містить угоду держав-членів
про запровадження спільної європейської закордонної політики, яка
закладає юридичну основу для європейської політичної еооперації?
а) Основний Європейський Акт;
б) Єдиний Європейський Акт;
в) Маастрихтський договір;
г) Локарнський договір;
д) Гаазький Регламент.
13. Як називався тимчасовий міжурядовий орган, для підготовки
проекту Конституційного договору ЄС, у 2001 році в місті Лаакен?
а) Генеральний Директорат;
б) Тимчасовий Директорат;
в) Європейський Консиліум;
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г) Європейський Конвент;
д) Європейський Конституційний Директорат.
14. За Лісабонським Договором посада Високого представника ЄС із
загальної зовнішньої політики і політики безпеки об’єднується з
постом:
а) Європейського комісара з зовнішніх відносин і європейської
політики добросусідства;
б) Європейського комісара з прав людини;
в) Європейського комісара з питань оборони;
г) Європейського комісара з усунення терористичних загроз;
д) Європейського комісара з внутрішніх справ.
15. Лісабонський Договір вводить нову систему голосування в Раді
Міністрів і усуває знамениту триопорну систему ЄС. Замість цього, як
було передбачено Конституційним Договором ЄС, Лісабонський
Договір фіксує виключну, загальну і…:
а) допоміжну компетенцію ЄС;
б) оборонну компетенцію ЄС;
в) захисну компетенцію ЄС;
г) спеціальну компетенцію ЄС;
д) особливу компетенцію ЄС.
16. Яку юридичну силу, за Лісабонським Договором, має Хартія
основних прав ЄС?
а) має таку ж юридичну силу, як і установчі договори ЄС;
б) має юридичну силу актів вторинного права ЄС;
в) має юридичну силу законів національного права державчленів;
г) має юридичну силу конституційних актів держав-членів;
д) має юридичну силу Декретів Ради ЄС.
17. Договір про Європейський Союз затвердив триопорну структуру
ЄС:
а) Європейське Співтовариство (раніше – Європейське
Економічне Співтовариство. Європейське Співтовариство з
атомної енергії та Європейське Співтовариство вугілля та
сталі);
б) Співробітництво в оборонній галузі;
в) Співробітництво в галузі закордонних справ і безпеки;
г) Співробітництво в фінансовій галузі;
д) Співробітництво з юстиції та поліції в кримінальних справах.
18. Державами-засновниками Європейського співтовариства вугілля і
сталі крім Франції, Німеччини і Люксембургу були:
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а) Бельгія;
б) Італія;
в) Нідерланди;
г) Іспанія;
д) Велика Британія.
19. Ніцька Декларація 2000 року, крім чіткого розподілу повноважень
і компетенцій між ЄС та державами-членами, визначила такі основні
напрямки подальших конституційних реформ в ЄС:
а) Визначення статусу Хартії основних прав ЄС;
б) Відміна прийнятих раніше установчих договорів ЄС;
в) Консолідація і кодифікація існуючих установчих договорів
ЄС;
г) Послаблення ролі національних парламентів держав-членів
ЄС;
д) Посилення ролі національних парламентів держав-членів ЄС.
20. Крім преамбули, змін до договору про Європейський Союз і змін
до договору про Європейське Співтовариство, до складу
Лісабонського Договору входять:
а) Перехідні положення;
б) Вірчі грамоти;
в) Прикінцеві положення;
г) Протоколи;
д) Декларації держав-членів.
Джерела і література: [1], [2], [13], [15], [20], [26], [28], [29].
***
Тема 2. Правова система Європейського Союзу. Джерела та
принципи права Європейського
Союзу. Вплив
права
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Право Європейського Союзу – специфічна правова система,
норми якої регулюють суспільні відносини, що складаються в ході
інтеграційних процесів в рамках Європейського Союзу. Поняття
«Право Європейського Союзу» можна розглядати у таких аспектах: 1)
самостійна правова система; 2) як наука, що вивчає цю систему; 3)
навчальна дисципліна, яка має свій предмет (суспільні відносини, які
склались і складаються в результаті взаємодії держав-членів
Європейського Союзу, а також між інститутами і органами
Європейського Союзу), та методи (координації, субординації,
уніфікації, гармонізації); 4) як комплексна галузь знань.
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Особливості права Європейського Союзу: обмеження
суверенних прав держав-членів на користь органів ЄС. Європейський
Союз не є класичною міжнародною організацією в повному розумінні
цього слова. Він поєднує в собі риси міжнародної організації,
конфедерації та федерації; право Європейського Союзу поєднує в собі
риси романо-германської та англо-саксонської правових систем.
Незважаючи на великий «тиск» романо-германської системи, має
місце прецедентне право на території ЄС; право Європейського
Союзу має пряму дію (і ознаку, і принцип - принцип прямої дії).
Пряма дія ПЄС означає, що його норми встановлюють суб'єктивні
права і обов'язки безпосередньо для фізичних та юридичних осіб;
верховенство по відношенню до національного права держав-членів.
Принцип верховенства ПЄС. Верховенство ПЄС означає, що його
джерела мають більшу юридичну силу, ніж джерела права, що
приймаються в рамках окремих держав-членів; право Європейського
Союзу
займає
проміжне
положення
між
національним
(внутрішньодержавним) і міжнародним правами.Acquis communautaire
– це правова основа ЄС. Крім прав, вона охоплює обов’язки, що є
невід’ємними для кожної країни–члена ЄС.
Європейське право є ширшим ніж термін «право Європейського
Союзу» – це норми, які діють на території європейського континенту,
що включають в себе норми міжнародного права, норми
національного права, норми наднаціонального права.
Принципи права Європейського Союзу – це основні засади цієї
правової
системи,
які
визначають
зміст
правотворчої,
правозастосовної і правоохоронної діяльності Союзу в цілому і його
держав-членів. Принципи права ЄС розділяються на функціональні і
загальні. До функціональних принципів відносяться принцип
верховенства права ЄС і принцип прямої дії права ЄС.
До загальних принципів права ЄС належать принцип охорони
прав і свобод особистості, принцип правової визначеності, принцип
пропорційності, принцип недискримінації, принцип субсидіарності, а
також низка процесуальних принципів.
Важливою особливістю правопорядку Євросоюзу є те, що його
основу становить так званий "спільний доробок" (acquis
communautaire). Термін "acquis communautaire" запозичений з
французької мови. І хоча існують його переклади іншими мовами
держав-членів та третіх країн, усе ж у багатьох документах та роботах
з права Євросоюзу використовується його французька версія.
Посилання на acquis communautaire були в ДЄС, Договорі про
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заснування ЄС, проекті Договору про Конституцію для Європи, в
документах, ухвалених органами Євросоюзу, в міжнародних угодах
співтовариства, рішеннях Суду ЄС. Acquis communautaire складається
з усіх чинних договорів і правових актів Спільноти й постійно
розширюється. При вступі країни до ЄС вона має приєднатися до
acquis communautaire, тобто імплементувати його до свого
національного права. Це є основою вступу до ЄС. Якщо Україна
отримає статус кандидата, вона буде зобов’язана перейняти acquis
communautaire для того, щоб повноцінно вступити до Євросоюзу.
Джерела права Європейського Союзу – це зовнішні форми
вираження норм права Європейського Союзу. Типовим є поділ на
первинні та вторинні джерела права ЄС. Джерела первинного права
ЄС: усі установчі договори про ЄС (Паризький договір 1951 р. про
створення ЄОВС (Європейське об'єднання вугілля та сталі), Римські
договори 1957 р., що поклали початок існуванню Євроатому і
Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), а також акти, що
доповнюють і змінюють дані договори і яким держави-члени
Європейського Союзу надають характер установчих актів. До їхнього
числа належать насамперед Єдиний європейський акт 1986 р.,
Маастрихтський договір про створення Європейського Союзу 1992 р. і
Амстердамський договір 1997 р., що вступив в силу з травня 1999 р.);
всі договори про вступ до Європейського Союзу; акт про прямі
вибори до Європарламенту; Хартія основних прав людини 2000 р.
(визнається юридична сила преамбули). Джерела вторинного права
ЄС: регламенти; директиви; рекомендації та висновки (не обов’язкові
до виконання, проте Суд Європейського Союзу постановив, що вони
мають враховуватись при прийнятті рішень); рішення.
Лекційне заняття
План
1. Поняття, визначення, структура та суб’єкти права Європейського
Союзу. Доктрина верховенства права Європейського Союзу.
2. Зміст поняття acquis communautaire.
3. Загальні принципи права Європейського Союзу.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та система джерел європейського права.
2. Загальна характеристика джерел права Європейського Союзу:
основні, допоміжні.
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3. Система актів Європейського Союзу: регламенти, директиви,
рішення, рекомендації, висновки.
4. Первинне право Європейського Союзу. Вторинне право
Європейського Союзу.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Дія норм європейського права у часі та просторі.
2. Юрисдикція співтовариств та право Європейського Союзу.
3. Співвідношення права Європейського Союзу з національним
правом держав-членів.
4. Розподіл повноважень між Співтовариством і державами-членами.
5. Пряме застосування права Європейського Союзу.
Глосарій: право Європейського Союзу, acquis communautaire,
принципи права Європейського Союзу, lex posterior derogat priori,
первинне право Європейського Союзу, вторинне право Європейського
Союзу, регламенти Європейського Союзу, директиви Європейського
Союзу, рішення Європейського Союзу, рекомендації Європейського
Союзу, висновки Європейського Союзу.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Заповнити таблицю на тему «Система джерел права
Європейського Союзу»:
ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС

3.2. Доповнити таблицю на тему «Система принципів права
Європейського Союзу»:
Загальні принципи

Спеціальні принципи
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Який орган може скасувати національний закон в ЄС?
а) Європейський Суд Правосуддя;
б) Рада ЄС;
в) Європейська комісія;
г) Національнийорган
відповідно
до
внутрішнього
законодавства;
д) Європейський Парламент.
2. Вертикальна пряма дія має місце коли:
а) установчі договори ЄС покладають обов'язок лише на
державу-члена ЄС;
б) обов'язок покладено на індивідів;
в) обов’язок покладено на інститути ЄС;
г) обов’язок покладено на міжнародні організації;
д) всі відповіді вірні.
3. Горизонтальна пряма дія має місце коли:
а) установчі договори ЄС покладають обов'язок лише на
державу-члена ЄС;
б) обов'язок покладено на індивідів;
в) обов’язок покладено на інститути ЄС;
г) обов’язок покладено на міжнародні організації;
д) всі відповіді вірні.
4. Яку пряму дію можуть мати регламенти?
а) Горизонтальну;
б) Вертикальну;
в) Вертикальну і горизонтальну;
г) Не мають прямої дії;
д) Мають спеціальну пряму дію.
5. Регламент не може мати прямої дії, якщо:
а) його сформульовано нечітко;
б) він стосується обов’язків держав-членів;
в) він стосується обов’язків індивідів;
г) він стосується обов’язків міжнародних організацій;
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д) всі відповіді вірні.
6. Стаття 340 Договору про діяльність ЄС розрізняє договірну та …
відповідальність ЄС. Зазначте пропущене.
а) Директивну;
б) Регламентну;
в) Спеціальну;
г) Особливу;
д) позадоговірну .
7. Привілейованим позивачем за законодавством ЄС є:
а) держави-члени ЄС;
б) Рада Міністрів;
в) Європейська Комісія;
г) Європейський Парламент;
д) Всі вищезазначені.
8. Непривілейованим позивачем за законодавством ЄС є:
а) держави-члени ЄС;
б) Рада Міністрів;
в) Європейська Комісія;
г) Європейський Парламент;
д) індивіди.
9. Договірна відповідальність може мати місце за наявності:
а) контракту між ЄС та індивідом;
б) висновків Європейського Суду Правосуддя;
в) висновків національного органу держави-члена;
г) висновків Ради ЄС;
д) висновків Європейської Комісії.
10. За зразок системи судового перегляду було взято відповідні
положення:
а) англійського кримінального права;
б) бельгійського трудового права;
в) німецького господарського права;
г) голандського цивільного права;
д) французького адміністративного права.
11. Який орган може перевіряти діяльність інститутів ЄС з метою
визначення дійсності їх актів?
а) Європейський Суд Правосуддя;
б) Рада ЄС;
в) Європейська комісія;
г) Національнийорган
відповідно
до
внутрішнього
законодавства;
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д) Європейський Парламент.
12. Моністичний метод інкорпорації міжнародних угод полягає в
тому, що:
а) інкорпорація міжнародної угоди відбувається у вигляді
прийняття окремого закону;
б) міжнародна угода набирає чинності та автоматично стає
частиною національної правової системи одразу після
ратифікації;
в) міжнародна угода набирає чинності через місяць після
ратифікації;
г) міжнародна угода набирає чинності з 1 січня наступного року
після ратифікації;
д) міжнародна угода набирає чинності після прийняття окремого
закону та погодження національним праламентом.
13. Дуалістичний метод інкорпорації міжнародних угод полягає в
тому, що:
а) інкорпорація міжнародної угоди відбувається у вигляді
прийняття окремого закону;
б) міжнародна угода набирає чинності та автоматично стає
частиною національної правової системи одразу після
ратифікації;
в) міжнародна угода набирає чинності через місяць після
ратифікації;
г) міжнародна угода набирає чинності з 1 січня наступного року
після ратифікації;
д) міжнародна угода набирає чинності після прийняття окремого
закону та погодження національним праламентом.
14. Важливою додатковою умовою прямої дії директив є:
а) директива має бути ясною та недвозначною;
б) директива має бути безумовною;
в) наявність заподіяної шкоди;
г) чинність директиви не повинна залежати від подальших дій з
боку інститутів ЄС або держав-членів;
д) закінчення терміну їх імплементації.
15. Принцип правової певності поділяється на 2 специфічні
субпринципи:
а) зворотної дії та відповідальності за бездіяльність;
б) паритетності та змагальності;
в) неможливості зворотної дії та захисту легітимних очікувань;
г) критичності та резюмування;
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д) презумпції винуватості та захисту інтересів індивіда.
16. Який правовий характер мають висновки та рекомендації?
а) державам надається можливість вибору форм та методів
імплементації;
б) є обов'язковими в усій своїй повноті та не потребують
подальшої імплементації;
в) є обов'язковими в усій своїй повноті але потребують
подальшої імплементації;
г) мають лише рекомендаційний характер;
д) є обов'язковими для виконання в усій своїй повноті та
застосовуються безпосередньо в усіх державах-членах.
17. До загальних принципів права ЄС, крім принципівпропорційності,
субсидіарності і правової певності належать:
а) Принцип поваги фундаментальних прав людини;
б) Принцип рівності або недискримінації;
в) Принцип дотримання процесуальних прав;
г) Принцип констатації;
д) Принцип обов’язковості.
18. Критерії прямої дії, встановлені Європейським Судом Правосуддя:
а) норма має бути ясною та недвозначною;
б) норма має походити з національного права держави-члена;
в) норма має бути безумовною;
г) чинність норми повинна залежати від подальших дій з боку
інститутів ЄС або держав-членів;
д) чинність норми не повинна залежати від подальших дій з боку
інститутів ЄС або держав-членів.
19. Умови, за яких держава є відповідальною перед громадянами за
неімплементацію директив:
а) неімплементована директива має надавати індивідам права;
б) держава сама надає звіт про порушення в оргпни ЄС;
в) обсяг цих прав має бути визначено на підставі цієї директиви;
г) громадяни в разі неімплементації директиви не повинні нести
збитки;
д) потрібна наявність причинно-наслідкового зв'язку між
порушенням та збитками, яких зазнав індивід.
20. Умови відповідальності держави-члена при порушенні права ЄС:
а) норма права ЄС, яку порушено, повинна надавати індивідові
(позивачеві) певні суб'єктивні права;
б) держава сама надає звіт про порушення в оргпни ЄС;
в) порушення має бути достатньо серйозним;
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г) громадяни в разі неімплементації директиви не повинні нести
збитки;
д) має бути прямий причинно-наслідковий зв'язок між
порушенням зобов'язання, яке покладено на державу-члена
ЄС, та шкодою, яку зазнав позивач.
Джерела і література: [6], [13], [15], [20], [25], [26], [29], [42], [46].
***
Тема 3. Правовий статус людини та громадянина в
Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу.
Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. Шенгенське
право
Маастрихтський договір 1992 р. запровадив унікальний для
конституційного та міжнародного права інститут громадянства
Союзу. Як випливає із змісту ст. 2 Договору про Європейський Союз,
воно запроваджене як засіб захисту прав та інтересів громадян
держав-членів. Зміст цього інституту розкривається в іншому
документі - Договорі про Європейське співтовариство, його частині
другій (статті 17-21). Але в ній мова йде лише про політичні права,
тоді як соціально-економічні права розпорошені по всьому договору.
Громадянином Союзу є кожна особа, що має громадянство будьякої держави-члена ЄС. Питання про те, кого вважати громадянином
держави-члена вирішується згідно із законодавством відповідної
держави. У ст. 17 Римського договору зазначається, що громадянство
Союзу доповнює, але не замінює національне громадянство.
Серед політичних прав відзначимо, насамперед, електоральні
права (ст. 19). Кожен громадянин Союзу, що постійно проживає на
території держави-члена ЄС, громадянином якої він не є, має право на
тих самих умовах, що й громадяни цієї держави, брати пасивну й
активну участь у муніципальних виборах такої держави-члена, а
також у виборах до Європейського Парламенту.
Громадяни ЄС мають комплекс прав на звернення до органів
Європейського співтовариства (ст. 20). По-перше, кожен громадянин
має право звертатися до Європейського Парламенту з питань, що його
безпосередньо стосуються. По-друге, гарантується право подання
скарги до Омбудсмана на порушення в діяльності інститутів чи
органів Європейського співтовариства. По-третє, громадяни ЄС мають
право звертатися до будь-якого інституту Співтовариства будь-якою із
12 офіційних мов Союзу і отримати відповідь такою ж мовою.
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Нарешті, громадяни ЄС, що потребують дипломатичного захисту
на території третьої країни, у якій держава-член, громадянином якої
він є, не має свого представництва, мають право вимагати надання
такого захисту від діючих у цій країні дипломатичних або
консульських представництв будь-якої держави-члена ЄС на тих
самих умовах, що й громадяни такої держави (ст. 21).
Питання про становлення принципу дотримання основних прав і
свобод людини в діяльності Співтовариств і Союзу має цікаву історію.
Зважаючи на суто економічний характер Європейських
співтовариств, питання про захист прав людини не було виокремлене
як таке, що потребує нормативного врегулювання в установчих
договорах. Виняток становили кілька норм, що стосувалися суто
економічних прав людини. Передбачалося, що політичними
питаннями, до яких належать права людини, повинна займатися
спеціальна організація - Рада Європи, що була створена у 1949 р.
Але згодом ситуація почала змінюватися: стало зрозуміло, що
після отримання Співтовариствами реальної законотворчої влади,
становлення принципів верховенства і прямої дії права Співтовариств
у національних правопорядках держав-членів, виникла реальна
загроза правам людини, гарантованим національними конституціями
та міжнародними угодами.
На юридичному рівні проблема була розв'язана Судом
Співтовариств, який у 70-х роках минулого століття у рішеннях за
низкою справ проголосив, що у правопорядку Співтовариства основні
права людини захищаються як ―загальний принцип права
Співтовариства‖. Ця норма стала судовим прецедентом. Суть її
полягає в тому, що будь-який ухвалений інститутом Співтовариства
правовий акт, що порушує такі права, може бути скасований Судом
Співтовариств.
Зрештою ця практика отримала закріплення в Договорі про
Європейський Союз. Значення прав людини підкреслено у п. 1 ст. 6
Договору, що відносить повагу до прав людини до принципів, на яких
заснований Союз. Частина 2 ст. 6 встановлює, що ―Союз поважає
основні права людини, - як вони гарантовані підписаною в Римі 4
листопада 1950 р. Європейською Конвенцією про захист прав людини
та основних свобод, і як вони випливають із спільних для державчленів конституційних традицій, - як загальні принципи права
Співтовариств‖. Стаття 46 Договору надає під юрисдикцію Суду
Співтовариств право перевіряти дії інститутів ЄС на предмет їх
відповідності п. 2 ст. 6.
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7 грудня 2000 р. керівниками трьох політичних інститутів Союзу
- Європейського парламенту, Ради Союзу та Європейської Комісії була підписана і урочисто проголошена Хартія Європейського Союзу
про права людини.
Документ містить чотири групи норм: що встановлюють
суб'єктивні права і свободи, їх гарантії, деякі загальні принципи, а
також норми, що визначають дію Хартії як юридичного акту. Хартія
складається з преамбули і 54 статей, що об'єднані у 7 глав. Структура
документу є новаторською: права людини розташовані не за видами,
як це традиційно прийнято (особисті, політичні, соціальні,
економічні), а згідно з цінностями, на захист яких вони спрямовані.
Тому Хартія не використовує класичного протиставлення
громадянсько-політичних і соціально-економічних прав, навпаки,
вона закріплює принцип неподільності всіх основних прав і свобод.
На сьогодні Хартія не є юридично обов'язковим документом.
Планується надати цьому документу найвищої юридичної сили у
правопорядку ЄС шляхом включення всього тексту Хартії до
установчого документу Європейського Союзу.
Лекційне заняття
План
1. Поняття правового статусу людини та громадянина в
Європейському Союзі.
2. Джерела правового регулювання правового статусу людини та
громадянина в Європейському Союзі.
3. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в
Європейському Союзі.
4. Основні положення Хартії основних прав (Charter of Fundamental
Rights) від 7 грудня 2000 р. Гарантії прав, свобод та обов’язків
людини та громадянина в Європейському Союзі.
5. Європейський омбудсмен: поняття та особливості діяльності.

1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Основні засади вільного пересування осіб в Європейському Союзі.
Вільне пересування працівників. Блакитна карта Європейського
Союзу.
Свобода ділового заснування в Європейському Союзі.
Свобода надання та отримання послуг в Європейському Союзі.
Свобода пересування та проживання в Європейському Союзі
громадян третіх країн.
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Питання для обговорення
1. Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
2. Основні положення Кодексу Спільноти з візових питань (Візового
кодексу) від 16 червня 2009 р.
3. Візовий кодекс Європейського Союзу від 13 липня 2009 р.
4. Система та класифікація віз. Міграційне законодавство
Європейського Союзу.
5. Шенгенська угода від 14 червня 1985 р. Основні положення
Шенгенського кодексу про кордони від 15 березня 2006 р.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Принципи субсидіарності (Subsidiarity).
2. Поняття «громадянство Європейського Союзу».
Глосарій: принцип субсидіарності (Subsidiarity), громадянство
Європейського Союзу, блакитна карта Європейського Союзу, свобода
ділового заснування в Європейському Союзі, свобода надання та
отримання послуг в Європейському Союзі, свобода пересування та
проживання в Європейському Союзі громадян третіх країн,
Європейський омбудсмен, Шенгенська зона (Schengen-area),
Шенгенська віза.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1.Доповнити таблицю на тему «Хронологія вступу держав в
Шенгенську групу (приєднання до Шенгенських домовленностей +
відміна прикордонного контролю»:
ЗАГАЛЬНА
ДАТА
КРАЇНА
КІЛЬКІСТЬ
ЧЛЕНІВ
5
Італія
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1996 р.

Данія, Фінляндія, Швеція

13

2004 р.

3.2. Розробити структурно-логічну схему «Основні групи прав
громадян Європейського Союзу» або «Система та класифікація віз в
Європейському Союзі».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Громадянство ЄС поширюється на:
а) всіх, хто має громадянство будь-якої з держав-членів ЄС;
б) всіх, хто має громадянство будь-якої з держав-членів ЄС і
громадянство держав з якими укладено асоціацію з ЄС;
в) всіх, хто має громадянство будь-якої з держав-членів ЄС і всіх хто
проживає на території ЄС більше 15 років;
г) всіх, хто має громадянство будь-якої з держав-членів ЄС і всіх хто
проживає на території ЄС більше 10 років;
д) всіх, хто має громадянство будь-якої з держав-членів ЄС і всіх хто
проживає на території ЄС більше 7 років.
2. Хто має виключну компетенцію щодо надання доступу громадянам
інших держав до території ЄС?
а) Європейський Парламент;
б) Європейська Комісія;
в) Митний комітет ЄС;
г) Держави-члени ЄС;
д) Рада ЄС.
3. Яким законодавством регулюються права громадян інших держав
на в'їзд до держави-члена ЄС, вільне пересування у межах ЄС та
право на здійснення економічної діяльності?
а) Митним законодавством ЄС;
б) імміграційним та іншим законодавством кожної окремої державичлена ЄС, з якою громадянин іншої держави вступає в
правовідносини;
в) міжнародними договорами;
г) законодавством держави, громадянином якої є дана особа;
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д) іміграційним законодавством ЄС.
4. Який вид прямої дії мають норми, що стосуються вільного
пересування осіб?
а) Горизонтальну;
б) Вертикальну;
в) Вертикальну і горизонтальну;
г) Не мають прямої дії;
д) Мають спеціальну пряму дію.
5. Скільки років повинен легально перебувати громадянин ЄС на
території держави-члена, щоб отримати дозвіл на постійне
перебування в цій країні?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4;
д) 5.
6. Право вільного пересування працівників може бути обмежено на
підставі:
а) вільного пересування без реєстрації;
б) охорони природи і історичних пам’яток;
в) охорони публічного порядку, державної безпеки та громадського
здоров'я;
г) наближення закінчення строку трудового договору;
д) релігійних уподобань працівника.
7. Статус працівника в ЄС визначається виключно:
а) правом ЄС;
б) національним правом держави-члена ЄС;
в) міжнародними договорами;
г) законодавством СОТ;
д) прецедентним правом міжнародних судів.
8. Проміжок часу, протягом якого працівникові дозволяється
залишатися у державі-члені, шукаючи роботу, різний для різних
держав-членів ЄС (залежить від національних приписів
законодавства), але не може бути меншим, ніж:
а) 1 місяць;
б) 3 місяці;
в) 6 місяців;
г) 10 місяців;
д) 12 місяців.
9. Принципи вільного пересування осіб в межах ЄС поширюються на:
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а) регулювання вільного пересування працюючих і непрацюючих
громадян ЄС за умови того, що вони мають достатньо фінансових
ресурсів для того, щоб не обтяжувати систему соціального
забезпечення держави перебування, а також свободу ділового
заснування та свободу надання й одержання послуг громадянами
ЄС;
б) регулювання вільного пересування працюючих і непрацюючих
громадян ЄС з обов’язковою реєєстрацією;
в) зняття всіх обмежень на пересування територією ЄС;
г) свободу переміщення винятково працюючих громадян ЄС;
д) свободу ділового заснування та свободу надання послуг
громадянами ЄС.
10. Рівність ставлення (недискримінація)в праві ЄС щодо працівників
з боку будь-якої держави-члена ЄС полягає в тому, щоУстановчі
договори ЄС забороняють будь-яку дискримінацію громадян ЄС та
членів їх родини на підставі:
а) здоров’я;
б) хоббі;
в) віку;
г) кваліфікації;
д) національності.
11. Транскордонні працівники в ЄС – це:
а) особи, що працюють і мешкають на території однієї держави-член;
б) особи, що працюють на території однієї держави-члена, а
мешкають в іншій;
в) особи, що працюють на території однієї держави-члена, а
мешкають в державі, що не входить до ЄС;
г) особи, що працюють на території
держави-члена ЄС,але є
гомадянами держави, що не входить до ЄС і працюють не більше 6
місяців на рік;
д) особи, що працюють на території
держави-члена ЄС,але є
гомадянами держави, що не входить до ЄС і працюють не більше 3
місяців на рік.
12. Щоб мати право залишитися у відповідній державі-члені після
закінчення строку роботи, транскордонні працівники повинні
пропрацювати в державі-члені ЄС не менше:
а) 2 років;
б) 3 років;
в) 4 років;
г) 5 років;
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д) 6 років.
13. Ще однією умовою щоб мати право залишитися у відповідній
державі-члені після закінчення строку роботи, транскордонні
працівники повинні повертатися до своєї держави після роботи:
а) Принаймні 1 раз на місяць;
б) Принаймні 2 рази на місяць;
в) щодня чи принаймні щотижня;
г) принаймні 1 раз на 3 місяці;
д) принаймні 2 рази на 3 місяці.
14. Однією з умов за якою пенсіонери можуть отримати право на
постійне проживання в державі-члені ЄС після досягнення
пенсійного віку якщо виконували роботу у відповідній державічлені протягом не менше:
а) 12 місяців;
б) 3 років;
в) 4 років;
г) 5 років;
д) 6 років.
15. Другою з умов за якою пенсіонери можуть отримати право на
постійне проживання в державі-члені ЄС після досягнення
пенсійного віку якщо виконували роботу у відповідній державічлені та безперервно проживали в цій країні понад:
а) 2 роки;
б) 3 роки;
в) 4 роки;
г) 5 років;
д) 6 років.
16. Щодо інвалідів право на постійне проживання в державі-члені ЄС
з'являється, якщо інвалідність настала під час роботи у відповідній
державі-члені ЄС та особа безперервно проживає в цій державі
більше:
а) 2 років;
б) 3 років;
в) 4 років;
г) 5 років;
д) 6 років.
17. З 30 квітня 2006р. набрала чинності Директива 2004/58щодо прав
громадян ЄС та членів їх родин вільно пересуватись та мешкати на
території держав-членів ЄС. Воназмінює та доповнює низку актів
вторинного законодавства ЄС та передбачає наступне:
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а) кодифікує та спрощує вторинне законодавство ЄС та практику
ЄСП з вільного пересування громадян ЄС;
б) надає право на отримання дозволу на проживання у державі-члені
перебування працюючих (працівникам та підприємцям) і
непрацюючим (студентам та пенсіонерам) громадянам ЄС за умови
того, що вони мають достатньо фінансових ресурсів для того, щоб
не обтяжувати систему соціального забезпечення держави
перебування;
в) надає членам родини громадянина ЄС право на отримання дозволу
на проживання у державі-члені перебування після смерті
громадянина ЄС або припинення шлюбу або зареєстрованого
співмешкання;
г) надає можливість дострокової депортації громадян ЄС та членів їх
родин із території держави-члена ЄС;
д) повністю ліквідує бюрократичні перешкоди отримання дозволу на
проживання працівників ЄС та членів їх родин у державахчленахЄС.
18. Громадяни ЄС користуються вільним пересуванням з метою
проживання на території іншої держави-члена та здійснення
економічної діяльності на території ЄС як:
а) працівник;
б) турист;
в) підприємець;
г) паломник;
д) особа, яка надає чи отримує послуги.
19. Свобода вільного пересування працівника включає:
а) право перебувати в державі-члені без мети працевлаштування;
б) право приймати пропозиції щодо працевлаштування, оголошені в
будь-якій державі-члені ЄС;
в) право вільно пересуватися територією держав-членів з метою
працевлаштування;
г) право вільно пересуватися територією держав-членів без мети
працевлаштування;
д) право залишатися в державі-члені після закінчення трудових
відносин.
20. Право громадянина ЄС на вільне пересування у межах ЄС
передбачає:
а) право отримання громадянства країни-члена ЄС на вибір;
б) право доступу до всіх державних об’єктів на території ЄС;
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в) право громадян ЄС та членів їх сімей в'їжджати на територію іншої
держави-члена без віз строком до 3місяців за умови пред'явлення
дійсного особистого посвідчення або паспорту;
г) що у разі перебування на території іншої держави-члена ЄС більше
3місяців громадянам ЄС не потрібно отримувати дозвіл на постійне
проживання в державі-члені ЄС. Натомість їм потрібно
зареєструватись у компетентних владних установах такої державичлена;
д) право виїжджати з рідної держави-члена з метою працювати в
іншій державі-члені ЄС.
Джерела і література: [9], [11],[13], [15], [19], [22], [27], [29].
***
Тема 4. Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
Європейського Союзу
Однією з основних цілей Європейського Союзу є забезпечення
високого ступеня безпеки громадян, що досягається, серед іншого,
завдяки співробітництву поліцій і судових органів у кримінальноправовій сфері.
У червні 1998 р. усі уряди держав-членів Європейського Союзу
ратифікували Конвенцію про заснування Європейської поліцейської
установи (Європолу), яка набрала чинності 1 жовтня 1998 р. Європол
є правоохоронною організацією Європейського Союзу, яка проводить
кримінальні розслідування. її задачею є надання допомоги
правоохоронним органам держав-членів ЄС в боротьбі з організованої
злочинності. Штаб-квартира Європейської поліцейської установи,
"Європолу", знаходиться в Гаазі (Нідерланди). Завданням Європолу є
підвищення ефективності компетентних органів держав-членів та
сприяння співпраці між ними в зростаючому переліку сфер:
o запобігання та боротьба з тероризмом;
o незаконний обіг наркотиків;
o торгівля людьми;
o злочини, що пов'язані з нелегальною імміграцією;
o заборонена торгівля радіоактивними та ядерними речовинами;
o заборонена торгівля транспортними засобами;
o боротьба з виробництвом фальшивих євро;
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відмивання грошей, що пов'язане з міжнародною кримінальною
діяльністю. Основними задачами Європолу є:
o сприяння обміну інформації між державами-членами ЄС;
o добування, сортування та аналіз інформації та розшукових
відомостей;
o негайне повідомлення компетентних органів держав-членів ЄС про
інформацію, що їх стосується, та про будь-які виявлені зв'язки між
кримінальними правопорушеннями;
o надання допомоги в проведенні розслідувань в Державах - членах
ЄС;
o створення комп'ютеризованої системи зібраної інформації.
Кожна держава-член ЄС виділяє підрозділ, який буде єдиним
органом по зв'язках між Європолом та компетентним національним
відомством. Цей орган повинен направити принаймні одного офіцера
зв'язку, який уповноважений національним органом представляти
його інтереси в Європолі. До цієї Конвенції може приєднатися будьяка держава, яка стає членом Європейського Союзу.
Євроюст – європейське агентство, що співпрацює з судовими та
поліцейськими органами країн-членів ЄС. Відповідно до
Консолідованої версії рішень про Євроюст від 15 липня 2009 року (ст.
3) перед Євроюст ставляться такі цілі:
а) розвивати й покращувати координацію між компетентними
органами держав-членів щодо дій з розслідування і кримінального
переслідування, які вони проводять на своїй території, з урахуванням
будь-якого запиту, що надійшов від компетентного органу однієї з
них, а також будь-якої інформації, наданої компетентним органом на
підставі розпоряджень, виданих відповідно до установчих договорів;
b) зміцнювати співробітництво між компетентними органами
держав-членів, зокрема, шляхом сприяння виконанню запитів у сфері
судової співпраці, в тому числі щодо документів, котрі потребують
взаємного визнання;
с) підтримувати іншими способами зусилля компетентних органів
держав-членів для підвищення ефективності розслідувань та заходів із
кримінального переслідування.
Тепер — про повноваження Євроюсту, спрямовані на досягнення
цих цілей. По-перше, Євроюст може звертатися до компетентних
органів відповідних держав-членів із запитами про: розслідування чи
переслідування в судовому порядку конкретних дій; координацію між
державами; визнання того, що одна країна перебуває в кращому
становищі для кримінального переслідування, ніж інша; створення
o
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Спільної групи з розслідування; надання Євроюсту інформації,
необхідної для виконання його завдань.
По-друге, Євроюст: забезпечує, щоб компетентні органи влади
інформували один одного про розслідування і кримінальне
переслідування, про які їх було поінформовано; сприяє компетентним
органам у забезпеченні максимально ефективної координації
розслідувань та судових переслідувань; надає допомогу для
поліпшення співробітництва між компетентними національними
органами влади; співпрацює і консультується з Європейською
судовою мережею, а також використовує її базу даних і вдосконалює
свою.
Також
Євроюст
може
здійснювати
координацію
між
компетентними органами і направляти запити про надання правової
допомоги, якщо розслідування: (1) проводиться компетентним
органом держави-члена, (2) стосується конкретної справи і (3)
потребує його втручання для координації дій. Крім того, він може
допомагати Європолу, зокрема, висновками, грунтованими на аналізі,
проведеному Європолом, а також надавати матеріально-технічну
підтримку, наприклад, у перекладі, тлумаченні та організації
координаційних нарад.
Окрім Європолу, Євроюст активно співпрацює з такими
організаціями як Європейська судова мережа (European judicial
network, EJn), Європейське бюро з боротьби з шахрайством (European
Anti-fraud Office, OLAF), Європейська агенція з управління
оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів
Європейського Союзу (Frontex) та Європейський поліцейський
коледж (European Police College, CEPOL).
Компетенція Євроюсту поширюється на два види правопорушень.
По-перше, спочатку до них відносили ті види злочинних діянь та
правопорушень, щодо яких компетенцією наділений Європол на
підставі статті 2 Конвенції про Європол від 26 липня 1995 року.
Лекційне заняття
План
1. Засади правоохоронного співробітництва в Європейському Союзі.
Місце України в європейській взаємодії у сфері боротьби зі
злочинністю.
2. Правове регулювання єдиної політики у сферах правоохорони та
правозахисту в Європейському Союзі.
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3. Спільна кримінальна політика Європейського Союзу: історія та
сучасність.
4. Кримінально-правова кваліфікація протиправних дій в
законодавстві Європейського Союзу. Співробітництво державчленів Європейського Союзу щодо розслідування кримінальних
злочинів. Європейський ордер на арешт.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Правовий статус та компетенція Європейського поліцейського
управління (Європолу) (European Police Office, Europol). Органи
Європейського поліцейського управління (Європолу).
2. Правовий статус, повноваження та органи Євроюсту (Eurojust).
3. Етапи формування європейської політики безпеки та оборони
(ЄПБО).
4. Цивільні та військові засоби реалізації європейської політики
безпеки та оборони. Принцип індивідуальної та колективної
самооборони.
5. Європейське обороне агентство (European Defence Agencу).
Глосарій: Європейське поліцейське управління (Європол)
(European Police Office, Europol), Євроюст (Eurojust), Європейське
обороне агентство (European Defence Agencу), Європейська політика
безпеки та оборони (ЄПБО).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Правовий статус та
компетенція Європейського поліцейського управління (Європолу)
(European Police Office, Europol)» або «Органи Європейського
поліцейського управління (Європолу)».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. В якому році прийнята Європейська конвенція про екстрадицію?
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а) 1957;
б) 1977;
в) 1978;
г) 1988;
д) 1990.
2. В якому році прийнята Європейська конвенція по боротьбі проти
тероризму?
а) 1957;
б) 1977;
в) 1978;
г) 1988;
д) 1990.
3. В якому році прийнята Європейська конвенція про взаємодопомогу
в розгляді кримінальних справ?
а) 1957;
б) 1977;
в) 1978;
г) 1988;
д) 1990.
4. В якому році прийнята Конвенція про незаконну торгівлю
наркотичними та психотропними препаратами?
а) 1957;
б) 1977;
в) 1978;
г) 1988;
д) 1990.
5. В якому році прийнята Європейська конвенція про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом?
а) 1957;
б) 1977;
в) 1978;
г) 1988;
д) 1990.
6.
Створення Європолу стало можливим завдяки активному
лобіюванню цієї ідеї урядовими колами:
а) Франції;
б) Німеччини;
в) Великої Британії;
г) Австрії;
д) Італії.
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7. Конвенція про створення Європолу була підписана у:
а) 1991 році;
б) 1992 році;
в) 1993 році;
г) 1994 році;
д) 1995 році.
8. Конвенція про створення Європолу набула чинності у:
а) 1992 році;
б) 1994 році;
в) 1995 році;
г) 1996 році;
д) 1998 році.
9. В якому місті знаходиться штаб-квартира Європолу?
а) Рим;
б) Париж;
в) Брюссель;
г) Гаага;
д) Белфаст.
10. На який строк призначається Директор Європолу?
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 5 років.
11. Хто призначає Директора Європолу?
а) Рада ЄС;
б) Європейська Комісія;
в) Європейський Парламент;
г) Рахункова палата;
д) Інтерпол.
12. Євроюст може виконувати свої завдання двома способами: через
окремих національних членів і:
а) Особисто;
б) В рамках колегії;
в) Через Інтерпол;
г) Через Європол;
д) Через Комітет з політики і ьезпеки ЄС.
13. Використання можливостей Європолу припустиме за умови, коли
діяльністю організованих злочинних угруповань завдано шкоди
інтересам як мінімум:
50

а) 1 країни-члена ЄС;
б) 2 країн-членів ЄС;
в) 3 країн-членів ЄС;
г) 4 країн-членів ЄС;
д) 5 країн-членів ЄС.
14. Комп’ютерна мережа Європолу включає три головні складові
системи: інформаційну, індекс-систему та:
а) Систему протидії хакерам;
б) Аналітичну;
в) Логічну;
г) Програмну;
д) Кібернетичну.
15.
Строк
повноважень
національного
члена
Євроюсту
визначачається:
а) Радою ЄС;
б) Європейським Парламентом;
в) Колегією Євроюсту;
г) Державою ЄС, яка його висунула;
д) Європолом.
16. В якому місті знаходиться штаб-квартира Євроюсту?
а) Рим;
б) Париж;
в) Брюссель;
г) Гаага;
д) Белфаст.
17. Органами Європолу, крім директора, є:
а) Правління;
б) Контролер фінансів;
в) Фінансовий комітет;
г) Ревізійна комісія;
д) Комісія з аудиту.
18. Головним завданням Європолу в сучасних умовах є підтримка
органів кримінального переслідування країн-членів ЄС у боротьбі з
транснаціональною злочинністю (за умови визнання і поваги
державного суверенітету кожної держави). Підтримка здійснюється в
таких формах:
а) Відсторонення
національних
органів
кримінального
переслідування;
б) Обмін поліцейською інформацією (такою, що містить або не
містить відомості про осіб) між відрядженими національними
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поліцейськими службами до штаб-квартири Європолу
офіцерами зв’язку;
в) Оцінка та аналіз криміногенної ситуації на континенті з метою
виявлення нових злочинних явищ і тенденцій;
г) Підтримка
національних
органів
кримінального
переслідування;
д) Запобігання розголошення інформації про злочини.
19 . Європол може також згідно з його штатом та бюджетними
ресурсами, що є в його розпорядженні, відповідно до лімітів,
визначених Правлінням, допомагати Державам-членам порадою та
дослідженням у таких сферах:
а) підготовка членів їх компетентних органів;
б) сприяти обміну інформацією між державами-членами;
в) організація та оснащення їх органів;
г) добувати, сортирувати та аналізувати інформацію й розшукові
відомості;
д) методика запобігання злочинам і технічні та правові методи
поліції та процедури розслідування.
20. Офіцери зв’язку діючи згідно з національним правом державиучасниці ЄС, яка його надсилає, сприяють в обміні інформацією між
національними відділами, які їх відрядили, та Європолом, зокрема:
а) забезпечують Європол інформацією з національного відділу;
б) надсилають інформацію з Європолу до свого національного
відділу;
в) взаємодіють зі службовцями Європолу, забезпечуючи
інформацією та надаючи консультації при аналізі інформації,
що стосується своєї держави;
г) Запобігають розголошенню інформації про злочини;
д) підготовлюють членів компетентних органів держав-членів.
Джерела і література: [8], [13], [15], [29], [45].
***
Тема 5. Інститути Європейського Союзу
Складність та багатогранність Європейського Союзу як
наднаціонального об’єднання породжує необхідність створення
потужної та розгалуженої системи управління та координації дій, для
досягнення поставлених цілей Союзу. Країни-члени Європейського
Союзу передають повноваження у вирішенні деяких питань
незалежним інститутам, які представляють інтереси Союзу, його
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держав і громадян. Європейська Комісія захищає інтереси Союзу в
цілому, кожен національний уряд представлений в Раді Міністрів
(Раді), а члени Європейського Парламенту безпосередньо обираються
громадянами ЄС. Таким чином, демократія і верховенство закону наріжний камінь цієї структури.
Основні чотири інститути Європейського Союзу закладено ще в
1952 році. Ці інститути, а саме: Асамблея, Рада, Комісія і Суд - по суті
своїй з тих пір не змінювалися. Асамблея перетворилася на
наднаціональний парламент, а Європейський Суд - в суперарбітра. В
той же час роль Ради, що складається з представників урядів державчленів, дещо знизилася, а роль Європейської Комісії як виконавського
органу істотно не змінилася.
Такі зміни пояснюються тим, що спочатку ідея об'єднання країн в
Європейське Економічне Співтовариство, а нині - в Європейський
Союз, носила наднаціональний характер. Відповідно ті інститути, які
додавали до свого статусу наднаціональності, ставали впливовішими.
Інституції Європейського Союзу — органи Європейського союзу,
які представляють і забезпечують загальні для всіх країн-членів
інтереси. На даний момент по всім домовленостям, що пов'язують усі
країни-члени на загальних положеннях, сформовані сім головних
керівних органів ЄС: Європейський парламент, Європейська рада,
Рада Європейського Союзу,вропейська комісія, Суд Європейського
Союзу, Європейський центральний банк та Європейський суд
аудиторів.
Основні інститути влади: Європейська Комісія, Європейський
Парламент,
Рада
Європейського
Союзу (Рада
міністрів),
Європейський Суд, Рахункова палата, Європейський Омбудсмен.
Фінансові структури: Європейський центральний банк (EЦБ),
Європейський інвестиційний банк (EІБ).
Консультативні органи: Економічний і соціальний комітет, Комітет
регіонів.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та розвиток інституціональної системи Європейського
Союзу. Основні та допоміжні інституції Європейського Союзу.
2. Правовий статус Європейської Ради (the European Council) в
системі органів Європейського Союзу, її відносини з Радою
Європейського Союзу. Склад, порядок формування та скликання
Європейської Ради. Рішення Європейської Ради.
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3. Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу (the
Council of the European Union). Повноваження Ради Європейського
Союзу. Порядок та способи ухвалення рішень Радою
Європейського Союзу.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в системі
органів Європейського Співтовариства.
2. Порядок формування Європейського Парламенту. Функції та
повноваження Європейського Парламенту.
3. Структура й організація роботи Європейського Парламенту.
4. Правовий статус та повноваження Європейської Комісії (the European
Commission).
5. Порядок формування та склад Європейської комісії. Порядок роботи та
прийняття рішень Європейської комісії.
Питання для обговорення
1. Європейський центральний банк (the European Central Bank ): правовий
статус, функції та керуючі органи.
2. Європейський інвестиційний банк (the European Investment Bank):
правовий статус, функції та керуючі органи.
3. Комітет регіонів (Committee of the Regions): правовий статус, функції та
склад.

Питання для самостійного опрацювання:
1. Відповідальність Європейської комісії.
Глосарій: Європейська Рада (the European Council),
Європейський
Парламент
(the European
Parliament),
Рада
Європейського Союзу (the Council of the European Union),
Європейська Комісія (the European Commission), Європейський
центральний банк (the European Central Bank ), Європейський
інвестиційний банк (the European Investment Bank), Комітет регіонів
(Committee of the Regions), Європейський соціально-економічний
комітет (European Economic and Social committee).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
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теми та підготувати опорний конспект питань для для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Основні та допоміжні
інституції Європейського Союзу».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю.
1. В якому місті знаходиться адміністративний центр Ради ЄС?
а) Рим;
б) Париж;
в) Брюссель;
г) Гаага;
д) Белфаст.
2. Які сторони роботи Ради ЄС забезпечує Генеральний секретаріат:
а) Організаційну та технічну;
б) Ініціативну та розпорядчу;
в) Регуляторну та охоронну;
г) Координаційну та предмтавницьку;
д) Господарську та адміністративну.
3. Скільки генеральних дирекцій входять до складу Генерального
секретаріату?
а) 3;
б) 5;
в) 7;
г) 10;
д) 12.
4.Сесії Ради ЄС відбуваються за принципом закритості, окрім
випадків, коли Рада обговорює напрями програми роботи на півріччя,
представленої державою, що головує та у відповідних випадках - :
а) Щорічну програму роботи Комісії;
б) Щорічну програму роботи Інтерполу;
в) Щорічну програму роботи Рахункової палати;
г) Щорічну програму роботи Комітету з політики та безпеки;
д) Щорічну програму роботи Митного комітету.
5. Цілком таємні відомості – це:
а) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«надзвичайно серйозної шкоди інтересам» Європейського
Союзу загалом або його держав-членів;
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б) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«серйозну шкоду» тим самим інтересам;
в) інформація та матеріали, несанкціоноване розголошення яких
може «завдати шкоди істотним інтересам» Союзу або державчленів;
г) розголошення яких може «негативно позначитися на
інтересах» Європейського Союзу або держав-членів;
д) вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національній безпеці.
6. Таємні відомості – це:
а) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«надзвичайно серйозної шкоди інтересам» Європейського
Союзу загалом або його держав-членів;
б) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«серйозну шкоду» тим самим інтересам;
в) інформація та матеріали, несанкціоноване розголошення яких
може «завдати шкоди істотним інтересам» Союзу або державчленів;
г) розголошення яких може «негативно позначитися на
інтересах» Європейського Союзу або держав-членів;
д) вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національній безпеці.
7. Конфіденційні відомості - :
а) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«надзвичайно серйозної шкоди інтересам» Європейського
Союзу загалом або його держав-членів;
б) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«серйозну шкоду» тим самим інтересам;
в) інформація та матеріали, несанкціоноване розголошення яких
може «завдати шкоди істотним інтересам» Союзу або державчленів;
г) розголошення яких може «негативно позначитися на
інтересах» Європейського Союзу або держав-членів;
д) вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
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державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національній безпеці.
8. Відомості з обмеженим доступом – це:
а) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«надзвичайно серйозної шкоди інтересам» Європейського
Союзу загалом або його держав-членів;
б) відомості, несанкціоноване розголошення яких може завдати
«серйозну шкоду» тим самим інтересам;
в) інформація та матеріали, несанкціоноване розголошення яких
може «завдати шкоди істотним інтересам» Союзу або державчленів;
г) відомості, розголошення яких може «негативно позначитися
на інтересах» Європейського Союзу або держав-членів;
д) вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин,
державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення
яких може завдати шкоди національній безпеці.
9. Акти, які не мають правової сили, або рішення з технічних питань
ухвалюються:
а) кваліфікованою більшістю;
б) одноголосно;
в) звичайною більшістю;
г) спеціальною більшістю;
д) дуаєном.
10. Рішення з найважливіших питань ухвалюються Радою:
а) кваліфікованою більшістю;
б) одноголосно;
в) звичайною більшістю;
г) спеціальною більшістю;
д) дуаєном.
11. На який строк обирається Європарламент?
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 5 років.
12. Який строк повноважень Голови Європейського Парламенту?
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 2,5 роки;
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г) 3,5 роки;
д) 4 роки.
13. Хто такий дуаєн?
а) Найстаріший депутат, який відкриває перше засідання
Парламенту;
б) Депутат, що відповідає за порядок у сесійній залі;
в) Депутат, що відповідає за підрахунок голосів;
г) Депутат, що надає слово для виступу депутатам;
д) Депутат, що позбавлений мандата.
14. «Зелені книги» - це документи:
а) в яких міститься аналіз поточної ситуації в конкретних сферах
суспільного життя та можливі заходи, які необхідно вжити на
рівні Союзу;
б) де детально характеризуються не тільки проблеми, а й проекти
нормативних актів та інших заходів, які Комісія планує
прийняти сама або внести на розгляд інших інститутів і
держав-членів;
в) що складаються з аналітичних довідок з окремих питань;
г) в яких міститься інформація щодо стану навколишнього
середовища в ЄС;
д) в яких міститься інформація щодо питань оборони.
15. «Білі книги» - це документи:
а) в яких міститься аналіз поточної ситуації в конкретних сферах
суспільного життя та можливі заходи, які необхідно вжити на
рівні Союзу;
б) де детально характеризуються не тільки проблеми, а й проекти
нормативних актів та інших заходів, які Комісія планує
прийняти сама або внести на розгляд інших інститутів і
держав-членів;
в) що складаються з аналітичних довідок з окремих питань;
г) в яких міститься інформація щодо стану навколишнього
середовища в ЄС;
д) в яких міститься інформація щодо питань оборони.
16. «Повідомлення» - це документи:
а) в яких міститься аналіз поточної ситуації в конкретних сферах
суспільного життя та можливі заходи, які необхідно вжити на
рівні Союзу;
б) де детально характеризуються не тільки проблеми, а й проекти
нормативних актів та інших заходів, які Комісія планує
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прийняти сама або внести на розгляд інших інститутів і
держав-членів;
в) що складаються з аналітичних довідок з окремих питань;
г) в яких міститься інформація щодо стану навколишнього
середовища в ЄС;
д) в яких міститься інформація щодо питань оборони.
17. Голова Ради виконує такі завдання:
а) підготовка та проведення всіх засідань Ради;
б) призначення членів Ради;
в) забезпечення узгодженості й безперервності процесу
ухвалення рішень;
г) Призначення Голови Інтерполу;
д) дійснення пошуку практичних рішень із різних проблем ЄС.
18. До найважливіших функцій голови Ради та його апарату належать:
а) господарська;
б) адміністративна;
в) ініціативна;
г) регуляторна;
д) координаційна та представницька.
19. Процес ухвалення рішень Радою ЄС проходить три основні етапи:
а) внесення пропозиції;
б) обговорення;
в) ухвалення рішення;
г) попередній розгляд;
д) оголошення.
20. Розрізняють три основні сфери компетенції Європейського
Парламенту:
а) регулятивні повноваження;
б) охоронні повноваження;
в) бюджетні повноваження;
г) контроль за діяльністю органів ЄС і насамперед Комісії;
д) участь у правотворчій діяльності ЄС.
Джерела і література: [13], [15], [16], [24], [26], [29], [31].
***
Тема 6. Судова влада Європейського Союзу
Судові системи Європи наднаціонального та міжнародного рівня судові системи, що функціонують в рамках таких європейських
регіональних організацій, як Європейський Союз та Рада Європи.
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Триланкова судова система Європейського Союзу: Суд; Трибунал;
спеціалізовані судові палати.
1) Суд Європейського Союзу має статус найвищого судового
органу ЄС. За ним в основному зберігається преюдиціальна
юрисдикція (тлумачення та застосування Договорів). Він виконує
функції касаційного та конституційного судів.
До складу Суду Європейського Союзу входить один суддя від
кожної держави-члена. Судові допомагають Генеральні адвокати.
2) Трибунал розглядає в межах своєї юрисдикції справи по першій
інстанції. Або в касаційному порядку справи, дозволені
спеціалізованим судом.
До складу Трибуналу входять 28 суддів.
Члени Трибуналу можуть залучатися до здійснення функцій
генерального адвоката.
Роль генерального адвоката полягає в тому, щоб публічно, з
повною неупередженістю і повною незалежністю, представляти
вмотивовані висновки по деяких справах, внесеним на розгляд
Трибуналу, в цілях сприяння останньому у виконанні його завдання.
Член Трибуналу, залучений до здійснення функції генерального
адвоката в якій-небудь справі, не може брати участь в ухваленні
рішення по цій справі.
3) спеціалізовані трибунали – розглядають окремі категорії
правових спорів (службові, у сфері інтелектуальної власності та ін.).
Трибунал у справах публічної служби Європейського Союзу
До складу Трибуналу по справах публічної служби входять 7
суддів. На запит Суду Рада може збільшити число суддів.
Судді призначаються на шестирічний термін. Судді, чиї
повноваження закінчилися, можуть бути призначені знову.
Суд Європейського Союзу згідно з Договорами:
- приймає рішення у справах за позовами, які подають державачлен, установа, фізична або юридична особа;
- на звернення судів або трибуналів держав-членів виносить
попередні рішення щодо тлумачення законодавства Союзу або
чинності актів, ухвалених установами;
- приймає рішення в інших справах, як встановлено в Договорах.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та побудова судової системи Європейського Союзу.
2. Основні принципи та правила судового провадження.
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3. Правовий статус Суду Європейського Союзу (the Court of Justice of
the European Union). Порядок формування Суду Європейського
Союзу. Основні повноваження Суду Європейського Союзу.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Загальні засади діяльності Європейського Суду Справедливості
(the European Court of Justice).
2. Правовий статус та завдання Загального суду (General Court).
3. Загальні засади діяльності Європейського суду аудиторів
(Рахункова палата) (European Court of Auditors).
4. Правовий статус Європейського цивільного трибуналу.
5. Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights):
поняття та компетенція.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Співвідношення судових органів Європейського Союзу та
Європейського суду з прав людини.
Глосарій: Суд Європейського Союзу (the Court of Justice of the
European Union), Європейський Суд Справедливості (the European
Court of Justice), Загальний суд (General Court), Європейський суд
аудиторів (Рахункова палата) (European Court of Auditors),
Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Європейський суд з прав
людини (European Court of Human Rights)».
3.2. Письмово пояснити співвідношення судових органів
Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Яку назву має найвищий Суд ЄС?
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а) Загальний Суд;
б) Європейський Суд Справедливості;
в) Трибунал у справах публічної служби;
г) Конституційний Суд ЄС;
д) Верховний Суд ЄС.
2. Де знаходиться Європейський Суд справедливості?
а) У Франції;
б) В Німеччині;
в) В Італії;
г) В Люксембурзі;
д) В Бельгії.
3. Рішення якого суду є остаточними і мають вищу силу навіть
стосовно рішень Верховних судів?
а) Загального Суду;
б) Європейського Суду Справедливості;
в) Трибуналу у справах публічної служби;
г) Конституційного Суду ЄС;
д) Верховного Суду ЄС.
4. Європейський Суд Справедливості не має юрисдикції переглядати:
а) Чинність чи пропорційність операцій поліції чи інших
правоохоронних служб держави-члена чи виконання
обов’язків держави-члена стосовно збереження правопорядку
та охорони внутрішньої безпеки;
б) Правомірність рамкових рішень за позовами держави-члена чи
Комісії на підставі браку компетенції;
в) Правомірність рамкових рішень за позовами держави-члена чи
Комісії на підставі порушення Договору про ЄС чи будь-якої
норми права пов’язаної з його застосуванням;
г) Правомірність рамкових рішень за позовами держави-члена чи
Комісії на підставі порушення суттєвої процесуальної вимоги;
д) Правомірність рамкових рішень за позовами держави-члена чи
Комісії на підставі зловживання повноваженнями.
5. Скільки суддів входить до складу Європейського Суду
Справедливості?
а) 25;
б) 27;
в) 28;
г) 56;
д) 128.

62

6. На який термін призначаються судді Європейського Суду
Справедливості?
а) 3 роки;
б) 4 роки;
в) 5 років;
г) 6 років;
д) 7 років.
7. Скільки генеральних адвокатів входять до складу Європейського
Суду Справедливості?
а) 5;
б) 6;
в) 9;
г) 10;
д) 11.
8. Який орган може надати дозвіл судді Європейського Суду
Справедливості, як виняток, на зайняття прибутковою чи
неприбутковою професійною діяльністю
а) Рада ЄС;
б) Європейська Рада;
в) Європейська Комісія;
г) Європейський Парламент;
д) Європейський Суд Справедливості.
9. Ротація суддів Суду Справедливості проходить шляхом часткової
заміни, що відбувається кожні:
а) 2 роки;
б) 3 роки;
в) 4 роки;
г) 5 років;
д) 6 років.
10. Процедури у Суді Справедливості складаються з двох частин:
а) Усної і письмової;
б) Загальної і спеціальної;
в) Загальної і особливої;
г) Реальної і специфічної;
д) Імперативної і диспозитивної.
11. Рішення Суду Справедливості може бути оскаржене до нього
протягом:
а) 1 місяця;
б) 2 місяців;
в) 3 місяців;
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г) 4 місяців;
д) 6 місяців.
12. Європейський Трибунал цивільної служби складається з:
а) 3 суддів;
б) 4 суддів;
в) 5 суддів;
г) 6 суддів;
д) 7 суддів.
13. Термін повноважень Голови Європейського Трибуналу цивільної
служби складає:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 6 років.
14. Термін повноважень суддів Європейського Трибуналу цивільної
служби складає:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 6 років.
15. Європейський Суд Справедливості виконує дві основні функції, а
саме: перевіряє законність актів інститутів Європейського Союзу і:
а) Тлумачить право ЄС на запит національних судів;
б) Визначає відповідність дій або бездіяльності вищих
національних судів;
в) Тлумачить конституційні акти держав-членів на запит
національних судів;
г) Визначає відповідність дій або бездіяльності національних
парламентів;
д) Вирішує спори між інститутами ЄС.
16. До компетенції Суду Справедливості належить вирішення таких
питань: вирішення спорів між державами-учасницями або між
Європейською Комісією і державою-членом ЄС з питань,
передбачених Договором про заснування Євросоюзу, а також:
а) Вирішення спорів між Єврокомісією і Європарламентом;
б) Визначення відповідності дій або бездіяльності керівних
органів ЄС керівних органів ЄС Європейської Ради,
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Єврокомісії, Європарламенту положенням Договору про
заснування Євросоюзу;
в) Визначення відповідності дій або бездіяльності національних
парламентів;
г) Визначення відповідності дій або бездіяльності вищих
національних судів;
д) Тлумачення конституційних актів держав-членів ЄС.
17. Виконання обов’язків судді припиняється у випадках, коли:
а) Він подає у відставку;
б) Його «звичайної заміни»;
в) Смерті;
г) Він переїжджає на інше місце проживання;
д) Він бере громадянство іншої країни-члена ЄС.
18 . Відповідно до Статуту Суду Справедливості позивачами в ньому
можуть бути:
а) Всі суб’єкти права ЄС і органи ЄС;
б) Держави-члени ЄС і юридичні та фізичні особи держав-членів
ЄС;
в) Судові органи будь-яких європейських країн;
г) юридичні та фізичні особи будь-яких європейських країн;
д) Національні судові органи держав-членів ЄС.
19. Кандидатури в судді Європейського Трибуналу з цивільної служби
обираються з:
а) Колишніх суддів Європейського Суду Справедливості;
б) Колишніх суддів національних судів держав-членів ЄС;
в) Колишніх суддів Загального Суду ЄС;
г) Колишніх євродепутатів;
д) Адвокатів із визнаною в ЄС компетенцією.
20. Європейський Суд аудиторів складається з чотирьох аудиторських
груп, до компетенції яких належить контроль у сферах:
а) Збереження
та
використання
природних
та
сільськогосподарських ресурсів, та зовнішньої діяльності ЄС;
б) Структурної політики, транспорту, досліджень та енергії;
в) Власних ресурсів, банківської діяльності, адміністративних
витрат, громадських установ та внутрішньої політики;
г) Оборони;
д) Захисту від терористичних загроз.
Джерела і література: [3], [4], [13], [15], [27], [29], [30].
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***
Тема 7. Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи
Євроінтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної
(а в деяких випадках – соціальної та культурної) інтеграції
європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі.
На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за
рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи. У червні
1993 року глави держав й урядів ЄС визначили в Копенгагені три
критерії, які мають виконати всі країни-кандидати, перш ніж вступити
до Євросоюзу. Згідно з ними, країна повинна мати, по-перше,
демократичний правовий порядок і стабільні інституції, по-друге, в
країні має існувати працююча ринкова економіка, і, зрештою, вона
має імплементувати Acquis Communautaire. Крім цього, існує
четвертий критерій: здатність самого Євросоюзу до розширення,
тобто навіть якщо країна-кандидат виконала всі критерії, її вступ
залежить від того, коли й наскільки ЄС буде готовий прийняти нового
члена. Такий сценарій може відбутися й з Україною. Навіть якщо
країна виконає всі Копенгагенські критерії, її вступ відбудеться не
автоматично, а залежатиме від можливостей ЄС до подальшого
розширення. Політика розширення ЄС продовжує традиції Плану
Шумана, метою якого є створення єдиної Європи миру, безпеки й
добробуту. Кожна європейська країна може подати заявку на вступ до
ЄС. Рада має ухвалити рішення про надання відповідній країні статусу
кандидата. Отримавши його, країна має виконати Копенгагенські
критерії, перш ніж вона дійсно вступить до ЄС.
Європейська інтеграція розпочалася в п’ятдесяті роки ХХ
сторіччя із заснуванням ЄСВС. Спочатку Європейська спільнота
складалася з шести держав, сьогодні до неї входять 28 країн. Курс на
європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною
незалежності. Його витоки — в історії нашого народу й усвідомленні
права жити в демократичній, економічно розвинутій, соціально
орієнтованій країні. Його мета — створення шляхом масштабних
внутрішніх перетворень умов для входження до спільноти
європейських розвинутих країн. Сьогодні цей курс є домінантою
внутрішньої та зовнішньої державної політики.
Відносини України з Європейським Союзом у сучасній
зовнішньо- і внутрішньополітичній ситуації мають для неї винятково
важливе значення. Йдеться не просто про більш-менш активні
контакти з одним із найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й
про можливість здійснення Україною стратегічного вибору на
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перспективу, від якого залежатимуть місце і роль нашої держави у
новій системі міжнародних відносин, у тому числі економічних і
валютно-фінансових.
Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про
партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 (набула чинності 1
березня 1998 р.). Ця угода започаткувала співробітництво з широкого
кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань.
Крім того, укладено низку галузевих угод та документів міжнародноправового характеру, згідно з якими здійснюється співробітництво
між Україною та ЄС.
Україна є учасницею ініціативи ЄС «Східне партнерство»,
установчий саміт якої відбувся 7 травня 2009 у м. Прага. Концепція
Східного партнерства сформульована як шведсько-польська ініціатива
в травні 2008 року і має бути розроблена детальніше до травня 2009
року. Її мета полягає у створенні можливостей для поглибленого
двостороннього й багатостороннього співробітництва ЄС з шістьма
країнами Європейської політики сусідства, розташованими в Східній
Європі. Співпраця має стосуватися різних галузей, як-от: політики й
безпеки, захисту довкілля чи наукового обміну.
Однією з шести країн, які мають отримати вигоди від Східного
партнерства, є Україна. Отже, ця концепція, що випливає з
Європейської політики сусідства, є ще одним шляхом для наближення
України до ЄС.1 січня 2008 року набула чинності Угода між Україною
та ЄС про спрощення візового режиму. В ній містяться умови
спрощеної видачі віз у країни ЄС українським громадянам. Крім того,
було визначено низку заходів щодо лібералізації надання віз. З огляду
на розвиток майбутніх відносин між Україною та ЄС спрощення умов
в’їзду є важливим кроком. Це стосується не тільки економічного
зближення, а й ,передусім, наближення інститутів громадянського
суспільства, для яких особливо важливими є контакти між
громадянами. Після набуття чинності візової угоди було спрощено
умови видачі візи для українських громадян на в’їзд до країн-членів
ЄС для перебування терміном до трьох місяців протягом півроку.
Особливо це стосується формальної сторони надання віз. Угода є
дійсною в усіх країнах-членах ЄС і Шенгенської зони, за винятком
Великобританії, Данії, Ірландії, Ісландії та Норвегії.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС була повністю
підписана 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Угода про
асоціацію була одночасно ратифікована Верховною Радою та
Європейським парламентом. З 1 листопада 2014 року набуло чинності
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часткове застосування деяких частин Угоди про асоціацію. Стаття 4
Угоди про асоціацію, у котрій йдеться про встановлення Поглибленої
та Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі (ПВЗВТ),частково вступила в
силу 1 січня 2016 року.
Лекційне заняття
План
1. Нормативно-правове регулювання вступу до Європейського Союзу.
Основні процедурні етапи вступу до Європейського Союзу.
Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria).
2. Політика розширення (Policy of Enlargement). Розширення
Європейського Союзу і договір про приєднання.
3. Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та
«Східного партнерства». Співвідношення понять «асоціація» та
«партнерство».
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Політико-правові засади європейської інтеграції України. Правова
база відносин України та Європейського Союзу.
2. Основна мета та функції Українсько-Європейського дорадчого
центру з питань законодавства (UEPLAC).
3. Основна мета Плану дій Україна-ЄС від 21 лютого 2005 р.
Євроінтеграційне законодавство України.
4. Основні положення Закону України «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.
5. Основні положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(Association Agreement between the European Union and the European
Atomic Energy Community and their Member States, of the one part,
and Ukraine, of the other part) від 27 червня 2014 р.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Інституціоналізація процесу адаптації українського законодавства
до права Європейського Союзу.
2. Євроінтеграційне законодавство України.
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Глосарій: Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria), політика
розширення (Policy of Enlargement), асоціація, партнерство,
Європейська політика сусідства та «Східного партнерства», План дій
Україна-ЄС від 21 лютого 2005 р.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Доповнити таблицю на тему «Хронологія вступу держав в
Європейський Союз»:
ЗАГАЛЬНА
ДАТА
КРАЇНА
КІЛЬКІСТЬ
ЧЛЕНІВ
9
1981 р.

Греція
Австрія, Фінляндія

15

2007 р.
3.2. Визначити основні пріоритети співробітництва між Україною і
Європейським Союзом відповідно до Угоди про асоціацію:
1) Участь України у спільному ринку ЄС;
2) ____;
3) ____.
3.3.Доповнити таблицю на тему «Важливі етапи стосунків УкраїнаЄвропейський Союз»:
ДАТА
ПОДІЯ
1992 р.
1993 р.
1994 р.
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1995 р.
1998 р.
1999 р.
2001 р.
2003 р.
2004 р.
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. В якому році Україною було підписано Угоду про партнерство та
співробітництво з ЄС?
а) 1991;
б) 1994;
в) 1996;
г) 1999;
д) 2000.
2. В якому році у Гельсінкі Європейською Радою було підписано
«Спільну стратегію щодо України?
а) 1991;
б) 1994;
в) 1996;
г) 1999;
д) 2000.
3. В якому році задекларована ініціатива «Східного партнерства»?
а) 1999;
70

б) 2000;
в) 2004;
г) 2007;
д) 2009.
4. В якому році підписано Угоду про Європейський економічний
простір?
а) 1991;
б) 1992;
в) 1993;
г) 1994;
д) 1995.
5. На саміті в якому місті задекларована ініціатива «Східного
партнерства»?
а) Париж;
б) Рим;
в) Прага;
г) Осло;
д) Гаага.
6. В яому році був схвалений план дій Україна-ЄС?
а) 2000;
б) 2001;
в) 2002;
г) 2004;
д) 2005.
7. В якому році був підписаний Протокол про приєднання України до
Договору про заснування Енергетичного співтовариства за участю ЄС
та деяких європейських країн, що не є членами ЄС?
а) 1999;
б) 2000;
в) 2004;
г) 2007;
д) 2009.
8. В якому році Україна приєдналась до СОТ?
а) 2008;
б) 2009;
в) 2010;
г) 2011;
д) 2012.
9. Партнерство – це (виходячи з Угоди про партнерство і
співробітництво):
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а) Пошук сторонами прийнятного для них спільного договірного
правового режиму;
б) Пошук сторонами прийнятного для них спільного договірного
правового режиму плюс поширення на країну законодавства,
яким вже керується інша країна (країни);
в) Взаємовигідна співпраця в економічній сфері;
г) Співпраця 2 і більше країн;
д) Співпраця з метою отримання прибутку.
10. Асоціація – це:
а) Пошук сторонами прийнятного для них спільного договірного
правового режиму;
б) Пошук сторонами прийнятного для них спільного договірного
правового режиму плюс поширення на країну законодавства,
яким вже керується інша країна (країни);
в) Взаємовигідна співпраця в економічній сфері;
г) Співпраця 2 і більше країн;
д) Співпраця з метою отримання прибутку.
11. Стратегічне партнерство – це:
а) Вид партнерства, що відрізняється довготерміновим чи
безстроковим
характером,
особливими
спільними
пріоритетами, особливими привілеями та підвищеним рівнем
договірної співпраці;
б) Вид партнерства, що відрізняється укладенням у письмовій
формі;
в) Вид партнерства, що відрізняється довготерміновим чи
безстроковим
характером,
особливими
спільними
пріоритетами, особливими привілеями та підвищеним рівнем
договірної співпраці у військовій галузі;
г) Вид партнерства, що відрізняється довготерміновим чи
безстроковим
характером,
особливими
спільними
пріоритетами, особливими привілеями та підвищеним рівнем
договірної співпраці у галузі зовнішньої та внутрішньої
безпеки;
д) Вид партнерства, що відрізняється довготерміновим чи
безстроковим
характером,
особливими
спільними
пріоритетами, особливими привілеями та підвищеним рівнем
договірної співпраці у фінансовій сфері.
12. У «спільній стратегії щодо України» зазначалися цілі, які ставив
ЄС щодо України, а саме сприяти виникненню в Україні стабільної,
відкритої, плюралістичної демократії, що керується принципом
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верховенства права і слугує фундаментом стабільно функціонуючої
ринкової економіки на благо всого народу України, а також:
а) Розвивати військове співробітництво з Україною;
б) Розвивати політичне співробітництво з Україною;
в) Розвивати економічне співробітництво з Україною;
г) Розвивати співробітництво в соціальній сфері з Україною;
д) Розвивати екологічне співробітництво з Україною.
13. В якому році, за законодавством ЄС, Україна набула статусу
країни з ринковою економікою?
а) 1996;
б) 1999;
в) 2001;
г) 2005;
д) 2008.
14. З точки зору ЄС членство у СОТ розглядається як:
а) Інтеграційна частина позитивної економічної програми та як
сигнал до розширення торговельних та інвестиційних зв’язків
з відповідною країною;
б) Інтеграційна частина негативної економічної програми та як
сигнал до скорочення торговельних та інвестиційних зв’язків з
відповідною країною;
в) Сигнал для підписанн асоціації з відповідною країною;
г) Сигнал до включення відповідної країни до членів ЄС;
д) Сигнал до підписання партнерських договорів з відповідною
країною.
15. Політична, регуляторна і торговельна регламентація Європейської
політики сусідства, яка підвищує економічну стабільність та
забезпечуєверховенство права, підвищує, у свою чергу, привабливість
для інвесторів та зменшує «чутливість» сусідів до:
а) Зовнішніх та внутрішніх кризових потрясінь;
б) Військових конфліктів;
в) Екологічних катастроф;
г) Терористичних загроз;
д) Соціальних криз.
16. Залучення країни до внутрішнього ринку ЄС залежить, згідно з
концепцією Європейської політики сусідства, головним чином, від
прогресу, що демонструє ефективну імплементацію:
а) Військових реформ;
б) Політичних, інституційних та економічних реформ,
«вирівнювання законодавства;
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в) Економічних та соціальних реформ;
г) Реформ у податковій та митній сфері;
д) Політичних і соціальних реформ відповідно до рівня ЄС.
17. В рамках «Східного партнерства» передбачено зустрічі для
подальшої розробки і впровадження так званих «тематичних
платформ» запропонованих Європейською комісією:
а) Демократія, належне державне врядування і табільність;
енергетична безпека;
б) Економічна інтеграція;
в) Контакти між людьми;
г) Військова співпраця;
д) Кримінальне співробітництво.
18. До «провідних ініціатив Східного партнерства» належать:
а) Інтегрована програма управління кордонами;
б) Підтримка модернізації озброєнь і виведення із обігу
протипіхотних мін;
в) Підтримка малого та середнього бізнесу;
г) Співпраця з обміну злочинцями;
д) Співпраця з запобігання та готовності до природних і
техногенних катастроф і відповіді на них.
19. У травні 2007 року було прийнято пакет «СОТ законів», якими
внесено зміни до законодавства про:
а) Охорону інтелектуальної діяльності;
б) Ветеринарну медицину;
в) Обмеження державного регулювання виробництва і реалізації
цукру;
г) Страхування;
д) Здійснення розрахунків в іноземній валюті.
20. До країн Європейської асоціації вільної торгівлі входять:
а) Ірландія;
б) Швеція;
в) Норвегія;
г) Ліхтенштейн;
д) Ісландія.
Джерела і література: [5], [7], [10], [13], [15], [20], [26], [29], [40],
[48].
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***
Тема 8. Законодавчий процес в Європейському Союзі
Законодавчу процедуру Європейського Союзу, головним
чином, здійснюють Європейський Парламент та Рада Європейського
Союзу. Ці дві інституції формально називаються Об'єднаним
законодавцем. Компетенція створення та зміни законодавства
поділена між ними в рівній частині, у той час як можливість
ініціювати закони належить Європейській Комісії.
Звичайна законодавча процедура це основна процедура, яка
використовується для створення директив та інших документів.
Раніше вона називалася процедурою спільного прийняття рішень.
В Договорах Європейського Союзу звичайна законодавча
процедура описується таким чином. Комісія вносить законодавчу
пропозицію до Парламенту або Ради.
У першому читанні Парламент висловлює свою позицію.
Якщо Рада погодиться з думкою Парламенту, то такий акт
вважатиметься прийнятим. Якщо ні, то Рада має висловити свою
власну думку з цього приводу та відправити такий акт назад до
Парламенту зі своїми поясненнями. Комісія, також, інформує
Парламент про свою позицію щодо даного питання.
У другому читанні, акт вважається прийнятим, якщо
Парламент затвердить текст, поданий Радою, або не прийме ніякого
рішення. Парламент може відхилити текст, поданий Радою, що
призведе до відхилення акту, або вдосконалити його та передати назад
до Ради. Комісія висловлює свою думку вдруге. Ті поправки, які
Комісія відхилила, Рада може прийняти тільки одноголосно, а не
більшістю голосів.
Якщо протягом трьох місяців з моменту отримання нового
варіанту тексту Парламенту Рада його прийме, то такий акт
вважається прийнятим. Якщо ні, то Голова Ради за погодженням
Голови Парламенту скликає Комітет Примирення, що складається з
Ради та відповідної кількості представників Парламенту (з
присутністю наглядача з Комісії). Комітет складає спільний текст на
основі двох висловлених позицій. Якщо протягом шести тижнів
спільний текст не буде погоджено, тоді акт буде відхилено. Якщо буде
прийнято і комітет погодить текст, тоді Рада та Парламент (голосуючи
більшістю) мають прийняти даний текст у третьому читанні. Якщо
вони цього не зроблять, акт буде відхилено.
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Договори містять положення щодо використання спеціальних
законодавчих процедуру певних сферах – консультативна та
процедура згоди.
Консультаційна процедура. Згідно з цією процедурою, Рада,
може приймати законодавство, запропоноване Європейською
комісією після погодження з Європейським парламентом. Не
дивлячись на те, що Рада має порадитися з Парламентом щодо
законодавчої пропозиції, Рада не зв'язана позицією Парламенту. На
практиці Рада зазвичай проігнорує думку Парламенту або навіть
приймає рішення до того, як Парламент висуне пропозиції. Однак
Європейський суд видав рішення, що Рада зобов'язана дочекатися
позиції Парламенту, а рішення, що були прийняті без участі
Парламенту були скасовані. Діючи таким чином, Парламент іноді
саботує прийняття законодавчих актів, що йому не подобається.
Процедура погодження. Процедура погодження передбачає,
що рада може приймати законодавчі акти за пропозицією
Європейської Комісії після отримання погодження від Парламенту.
Таким чином, Парламент має законну владу приймати або відхиляти
будь - які пропозиції. Тим не менш, Парламент співпрацює з
комітетом примирення та надає проміжні висновки, в яких він
висловлює своє занепокоєння Раді і може притримати своє рішення,
доки його міркування не будуть враховані. Це стосується прийняття в
члени,методів виходу, загально-правових основ тощо.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття «законодавчий процес», «законодавчі процедури» в праві
Європейського Союзу.
2. Процедура консультацій.
3. Процедура сумісного прийняття рішень.
4. Бюджетна процедура.
5. Процедура укладання міжнародних угод.
6. Право законодавчої ініціативи.
Глосарій: законодавчий процес, законодавчі процедури,
звичайна законодавча процедура, спеціальна законодавча процедура,
процедура консультацій, процедура сумісного прийняття рішень,
бюджетна процедура, процедура укладання міжнародних угод, право
законодавчої ініціативи.
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Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
опрацювання.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Законодавчі процедури в
праві Європейського Союзу».
3.2. Письмово пояснити особливості звичайної законодавчої
процедури відповідно до положень Лісабонського договору 2007 р.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. За «звичайною законодавчою процедурою» рішення приймаються
спільно Європейським Парламентом і:
а) Радою ЄС;
б) Європейською Комісією;
в) Національними парламентами;
г) Європейським Судом Правосуддя;
д) Європейською Радою.
2. Зі скількох фаз складається «звичайна законодавча процедура»?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.
3. За «спеціальною законодавчою процедурою» Рада ЄС після
одностайного рішення про прийняття нормативного акту повинна
отримати обов’язкову згоду:
а) Європейської Комісії;
б) Національних парламентів;
в) Європейського Суду Правосуддя;
г) Європейської Ради;
д) Європейського Парламенту.
4. Який орган за Лісабонським договором отримав право законодавчої
ініціативи?
а) Європейська Комісія;
б) Національні парламенти;
в) Європейський Суд Правосуддя;
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г) Європейська Рада;
д) Європейський Парламент.
5. Щороку Голова Європейської Комісії представляє на обговорення в
Європарламент:
а) Законотворчу програму;
б) Програму виконання законів;
в) Програму внесення змін у законодавство;
г) Програму взаємодії інститутів ЄС;
д) Програму спірних питань.
6. Для розслідування випадків порушення законодавства ЄС або його
неслушного
впровадження
Європейський
Парламент
може
створювати тимчасові Комітети, на вимогу:
а) 1/2 своїх членів;
б) 1/3 своїх членів;
в) 1/4 своїх членів;
г) 1/5 своїх членів;
д) 1/6 своїх членів.
7. До набрання чинності Маастрихтським договором який орган ЄС
був головним законотворчим органом в системі ЄС?
а) Європейська Комісія;
б) Рада ЄС;
в) Європейський Суд Правосуддя;
г) Європейська Рада;
д) Європейський Парламент.
8. Який орган в системі ЄС здобув за Маастрихтським договором
право вето якого Рада ЄС не може відхилити навіть за умови
одноголосності?
а) Європейська Комісія;
б) Рахункова палата;
в) Європейський Суд Правосуддя;
г) Європейська Рада;
д) Європейський Парламент.
9. Вето якого органу в системі ЄС має відкладальний характер у
законотворчому процесі?
а) Європейської Комісії;
б) Ради ЄС;
в) Європейського Суду Правосуддя;
г) Європейської Ради;
д) Європейського Парламенту.
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10. Вето якого органу в системі ЄС має абсолютний характер у
законотворчому процесі?
а) Європейської Комісії;
б) Ради ЄС;
в) Європейського Суду Правосуддя;
г) Європейської Ради;
д) Європейського Парламенту.
11. Загальні законодавчі процедури можна поділити за ступенем їх
поширеності на основні та:
а) Загальні;
б) Спеціальні;
в) Неосновні;
г) Вирішальні;
д) Регулюючі.
12. Регламенти :
а) є такими правовими інструментами, які дають органам ЄС
змогу безпосередньо впливати на національне законодавство
держав-членів;
б) зобов’язують кожну державу-учасницю досягати наміченого
результату, лишаючи вибір порядку і засобів виконання цього
завдання за національними владними структурами;
в) це документи, всі елементи яких є обов’язковими для
виконання визначеними ними суб’єктами;
г) не мають обов’язкової сили. Відтак вони слугують не
джерелом права, а скоріше корисним інструментом орієнтації
поведінки і законодавства держав;
д) закріплюють особливий вид відносин між ЄС та іншими
країнами, які не обмежуються лише торгівлею і містять також
тісне економічне співробітництво та фінансову допомогу.
13. Директиви :
а) є такими правовими інструментами, які дають органам ЄС
змогу безпосередньо впливати на національне законодавство
держав-членів.
б) зобов’язують кожну державу-учасницю досягати наміченого
результату, лишаючи вибір порядку і засобів виконання цього
завдання за національними владними структурами;
в) це документи, всі елементи яких є обов’язковими для
виконання визначеними ними суб’єктами;
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г) не мають обов’язкової сили. Відтак вони слугують не
джерелом права, а скоріше корисним інструментом орієнтації
поведінки і законодавства держав;
д) закріплюють особливий вид відносин між ЄС та іншими
країнами, які не обмежуються лише торгівлею і містять також
тісне економічне співробітництво та фінансову допомогу.
14. Індивідуальні рішення:
а) є такими правовими інструментами, які дають органам ЄС
змогу безпосередньо впливати на національне законодавство
держав-членів.
б) зобов’язують кожну державу-учасницю досягати наміченого
результату, лишаючи вибір порядку і засобів виконання цього
завдання за національними владними структурами;
в) це документи, всі елементи яких є обов’язковими для
виконання визначеними ними суб’єктами;
г) не мають обов’язкової сили. Відтак вони слугують не
джерелом права, а скоріше корисним інструментом орієнтації
поведінки і законодавства держав;
д) закріплюють особливий вид відносин між ЄС та іншими
країнами, які не обмежуються лише торгівлею і містять також
тісне економічне співробітництво та фінансову допомогу.
15. Рекомендації і думки :
а) є такими правовими інструментами, які дають органам ЄС
змогу безпосередньо впливати на національне законодавство
держав-членів.
б) зобов’язують кожну державу-учасницю досягати наміченого
результату, лишаючи вибір порядку і засобів виконання цього
завдання за національними владними структурами;
в) це документи, всі елементи яких є обов’язковими для
виконання визначеними ними суб’єктами;
г) не мають обов’язкової сили. Відтак вони слугують не
джерелом права, а скоріше корисним інструментом орієнтації
поведінки і законодавства держав;
д) закріплюють особливий вид відносин між ЄС та іншими
країнами, які не обмежуються лише торгівлею і містять також
тісне економічне співробітництво та фінансову допомогу.
16. Який вид нормативно-правових актів набуває чинності лише за
умови їх обов’язкового опублікування в «Офіційному бюлетені ЄС»?
а) Директиви;
б) Регламенти;
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в) Рішення;
г) Рекомендації;
д) Думки.
17. Відповідно до положень Амстердамського договору Рада ЄС
наділена правом ухвалення нормативно-правових актів із питань, що
регулюються Шенгенськими угодами, таких як:
а) Візова політика;
б) Міграція;
в) Притулок;
г) Безпека;
д) Екологія.
18. Загалом законодавчі функції Ради ЄС полягають у здійсненні
таких повноважень:
а) затвердження
законопроектів,
наданих
Європейською
Комісією,
з
залученням
у
необхідних
випадках
Європарламенту;
б) затвердження законопроектів, наданих Рахунковою палатою, з
залученням у необхідних випадках Єврокомісії;
в) право вимагати від Еврокомісії проведення різнобічних
досліджень та подальшого внесення пропозицій;
г) право делегувати свої законодавчі функції національним
парламентам у тих сферах, які пов’язані з дією особливих (або
вузькоспеціальних) норм
д) право делегувати свої законодавчі функції Єврокомісії у тих
сферах,
які
пов’язані
з
дією
особливих
(або
вузькоспеціальних) норм.
19. Законодавча процедура погодження застосовується в таких
випадках:
а) прийняття в члени;
б) зміна статуту Європейської системи центральних банків;
в) специфічні завдання Європейського центрального банку;
г) встановлення Єдиного зовнішнього тарифу;
д) для переговорів, що стосуються торгових угод у зовнішньоторгівельному просторі.
20. Європейська Комісія в рамках своїх повноважень наділена також
правом правотворчості. Результатами такої правотворчості є видання
різного роду:
а) директив;
б) законів;
в) верифікацій;
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г) регламентів;
д) рішень.
Джерела і література: [13], [15], [17], [29].
***
Модуль 2
Основні галузі права Європейського Союзу
Тема 9. Правові основи зовнішньополітичних відносин
Європейського Союзу
Спільна зовнішня політика і політика безпеки вперше була
закріплена в Маастрихтському договорі про Європейський союз
1993 р. Проте ще до створення ЄС держави-члени вже координували
свої позиції та дії у питаннях зовнішньої політики (як у випадку з
економічними санкціями), а також у тих сферах, де вірогідним був її
вплив на міжнародну торгівлю чи спільний ринок. Таку координацію
було формалізовано в ЄЄА 1987 р. під назвою Європейське політичне
співробітництво. Якщо порівнювати з Європейським політичним
співтовариством, СЗППБ стала більш структурованою, вона отримала
у своє розпорядження додаткові правові інструменти, частина з яких
стали обов'язковими для держав-членів. Після підписання
Амстердамських договорів значення СЗППБ зросло. Для цього було
запроваджено посаду Високого представника із зовнішніх справ і
політики безпеки. Він разом із Президентом Євросоюзу і Комісаром із
зовнішніх зносин отримав право представляти Союз у питаннях
зовнішньої політики. СЗППБ охопила всі сфери зовнішньої політики,
політики безпеки і оборони.Зовнішня політика Європейського союзу
здійснюється або за допомогою Спільної зовнішньої політики та
політики безпеки з керівництва Європейської ради, або шляхом
міжнародних економічних переговорів, виконаних Європейською
комісією.
Найвищий керівний орган Європейського об'єднання вугілля і сталі
(ЄОВС), попередника Європейського Союзу, відкрив своє перше
представництво в Лондоні 1955 р. , через три роки неєвропейські
країни почали акредитувати свої представництва в Брюсселі при
цьому Об'єднанні. США з самого початку були гарячими
прихильниками ЄОВС, і міністр закордонних справ США Дін Ачесон
направив Жану Монне листа від імені президента Трумена, що
підтверджував повне дипломатичне визнання ЄОВС з боку США.
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Незабаром після цього в ЄОВС був акредитований посол США, який
очолив друге закордонне представництво для встановлення
дипломатичних відносин з інститутами Співтовариства.
Кількість делегацій почала зростати в 1960-их після злиття
виконавчих органів трьох Європейських співтовариств (і об'єднань) в
єдине Співтовариство. До останнього часу деякі держави проявили
стриманість у визнанні повного статусу дипломатичного
представництва делегацій ЄС. Стаття 20 Маастрихського договору
вимагає, щоб делегації та дипломатичні представництва країн-членів
«співпрацювали у забезпеченні того, щоб виконувалися всі загальні
позиції та спільні дії, прийняті Радою».
У
рамках
процесу
створення
Європейської
служби
зовнішньополітичної діяльності, передбаченої Лісабонською угодою,
1 січня 2010 всі колишні делегації Європейської Комісії були
перейменовані в делегації Європейського Союзу і до кінця місяця 54
делегації були перетворені в дипломатичні представництва, які мають
більш високі повноваження, ніж звичайні делегації. Ці оновлені
делегації взяли на себе функції, раніше здійснювані національним
посольством Держави-Голови Ради Європейського союзу і об'єдналася
з незалежними делегаціями Ради у всьому світі. Завдяки цьому
делегації ЄС взяли на себе функцію координації національних
посольств та представлення інтересів ЄС в цілому, а не тільки
Європейської Комісії.
Перша оновлена делегація розташувалася у Вашингтоні, округ
Колумбія. Новим об'єднаним європейським послом став Жоао Вале де
Альмейда, який підкреслив свої нові повноваження як представника
голів Європейської Комісії, Європейської Ради та держав-членів ЄС.
Він представлятиме ЄС з питань, щодо яких була досягнута єдина
позиція, але в іншому, за двосторонніми питаннями, він не братиме на
себе повноваження національних послів. Передбачалося, що всі
делегації будуть перетворені до кінця 2010 року. Деякі держави
можуть віддати перевагу для своєї роботи новим делегаціям ЄС та
закрити деякі свої невеликі національні посольства, проте Франція
заявила, що підтримуватиме власну мережу дипломатичних
представництв у всьому світі.
Лекційне заняття
План
1. Зовнішньополітична діяльність Європейського Союзу.
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2. Відносини Європейського Союзу з міжнародними організаціями.

Делегації Європейського Союзу.
3. Історія і етапи розвитку Спільної зовнішньої політики і політики

безпеки. Поняття, цілі і завдання Спільної зовнішньої політики і
політики безпеки.
4. Джерела Спільної зовнішньої політики і політики безпеки.
Співробітництво з третіми країнами і гуманітарна допомога.
Система представництва Європейського Союзу в зовнішніх
зносинах.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Договірна практика Європейського Союзу:
багатосторонні та змішані договори.
2. Процедури укладання міжнародних угод.
3. Види угод, що укладаються Європейським Союзом.
4. Правова база укладання міжнародних угод.

двосторонні,

Глосарій: зовнішньополітична діяльність Європейського Союзу,
Спільна зовнішня політика і політика безпеки.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
опрацювання.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Види угод, що
укладаються Європейським Союзом».
3.2. Письмово назвати та охарактеризувати угоди, що регулюють
економічне та політичне співробітництво між Європейським Союзом
та іншими країнами.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Найважливішим джерелом права ЄС в галузі СЗППБ є:
а) Установчі акти ЄС;
б) Конституції країн членів СЗППБ;
в) Статут ЄС;
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г) Статут ООН;
д) Міжнародні угоди.
2. Договір про створення Європейського оборонного співтовариства
був підписаний у:
а) 1947 р.;
б) 1951 р.;
в) 1952 р.;
г) 1954 р.
3. Яка країна буда ініціатором створення Європейського оборонного
співтовариства:
а) Бельгія;
б) Італія;
в) Нідерланди;
г) Франція.
4. Яка країна відхилила договір про створення Європейського
оборонного співтовариства у 1954 р.?
а) Бельгія;
б) Італія;
в) Нідерланди;
г) Франція.
5. Спільно з яким органом Рада ЄС встановлює термін надання
схвалення міжнародних угод?
а) Європейською Комісією;
б) Європейським Парламентом;
в) Європейським Судом;
г) Рахунковою палатою;
д) Комітетом регіонів.
6. Угоди про створення зони вільної торгівлі належать до:
а) Односторонніх угод;
б) Двосторонніх угод;
в) Багатосторонніх угод;
г) Змішаних угод;
д) Спеціальних економічних угод.
7. Товарні угоди належать до:
а) Односторонніх угод;
б) Двосторонніх угод;
в) Багатосторонніх угод;
г) Змішаних угод;
д) Спеціальних економічних угод.
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8. Який орган ЄС уповноважує початок переговорів щодо укладення
міжнародних договорів?
а) Європейська Комісія;
б) Європейський Парламент;
в) Європейський Суд;
г) Рахункова палата;
д) Рада ЄС.
9. Як називається вид угод, які укладаються ЄС, в яких об'єкт угоди
підпадає не лише під компетенцію ЄС, а й частково під компетенцію
його держав-членів?
а) Спільні;
б) Загальні;
в) Двосторонні;
г) Змішані;
д) Пріоритетні.
10. В яких випадках Рада ЄС ухвалює рішення щодо укладання угоди
після схвалення з боку Європейського парламенту:
а) угоди про асоціацію; угоди про приєднання Союзу до
Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод;
б) угода, яка поширює, дію на сфери, щодо яких застосовується
спеціальна законодавча процедура;
в) угода, яка поширює, дію на сфери, щодо яких застосовується
звичайна законодавча процедура;
г) угоди в напрямку освоєння космосу;
д) угоди, які не мають значних бюджетних наслідків для Союзу.
11. Міжнародні угоди, укладені ЄС з третіми країнами і
міжнародними організаціями, підпадають під дію:
а) Паризького договору 1951 р.;
б) Віденських конвенцій про право міжнародних договорів 1969
та 1986 pp.;
в) Брюссельської конвенції 1991 р.;
г) Амстердамського договору 1997 р.;
д) Ліонської коференції 2011 р.
12. Операції з гуманітарної допомоги проводяться згідно з
принципами міжнародного
права та згідно з принципами:
а) Непідкупності, верховенства права;
б) Нейтральності, верховенства права, пріоритетності країн
членів;
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в) Неупередженості, свободи слова, свободи вибору;
г) Гуманності, превентивного удару, співпраці;
д) неупередженості, нейтральності та недискримінації.
13. Рада за пропозицією Комісії або Верховного представника Союзу з
питань
закордонних справ і політики безпеки ухвалює рішення, що
призупиняє застосовування
угоди і встановлює позиції, які слід ухвалити від імені Союзу в органі,
створеному цією
угодою, якщо цей орган має ухвалювати акти, що мають юридичну
силу, за винятком
актів, що:
а) доповнюють або змінюють інституційну структуру угоди;
б) стосуються асоціації в ЄС;
в) впливають на стосунки з іншими міжнародними організаціями;
г) стосуються значної фінансової вигоди для ЄС;
д) стосуються прав людини.
14. Під чиїм керівництвом знаходяться Місії ЄС?
а) Голови комісії по міжнародній співпраці;
б) Директора департаменту зовнішніх відносин;
в) Верховного представника Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки;
г) Голови Ради ЄС;
д) Європейського омбудсмена.
15. Яке завдання у Місій ЄС?
а) Військове представництво ЄС у світі;
б) Гуманітарне представництво ЄС у світі;
в) Економічне представництво ЄС у світі;
г) представництво ЄС у третіх країнах та міжнародних
організаціях;
д) Торгове представництво ЄС у світі.
16. Які органи діючи за допомогою регламентів згідно зі звичайною
законодавчою процедурою, ухвалюють заходи, що визначають рамки
реалізації спільної торгівельної політики?
а) Європейський Парламент та Рада ЄС;
б) Рада ЄС та Європейська Комісія;
в) Рада ЄС та Європейський Суд;
г) Рада ЄС та Рахунклва палата;
д) Європейський Парламент та Рахункова палата.
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17. До етапів укладання міжнародних угод ЄС належать:переговори
щодо укладання міжнародних угод, ухвалює директиви щодо ведення
відповідних переговорів, санкціонує підписання угод і укладає їх
а) переговори щодо укладання міжнародних угод;
б) зустріч повноважних послів;
в) ухвалення директив щодо ведення відповідних переговорів;
г) санкціонування підписання угод;
д) внесення угод до реєстру.
18. Розмежування компетенції між Радою Європи і ЄС базується на
таких критеріях:
а) Економічний критерій;
б) географічний критерій;
в) соціологічний критерій;
г) методологічний критерій;
д) матеріальний критерій.
19. Співпраця ЄС і Ради Європи здійснюється у наступних
організаційно-правових формах:
а) Географічна співпраця;
б) Співпраця на договірній основі;
в) Співпраця на основі підзаконних нормативних актів;
г) Інституційна співпраця;
д) Співпраця на основі законів.
20. До установчих актів ЄС належать:
а) Паризький договір 1951 р.;
б) Маастрихтський договір 1992 р.;
в) Лісабонський договір 2007 р.;
г) Ліонський договір 1986 р.;
д) Манчестерський договір 2000 р.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
***
Тема 10. Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
руху капіталу
Свобода руху товарів стала тим фактором виробництва, який надав
найбільший поштовх для формування внутрішнього ринку ЄС.
В установчих договорах про Євросоюз та функціонування ЄС
відсутнє визначення поняття "товар". Воно було дано Судом ЄС у
рішенні у справі 7/68 Commission v. Italy [1968]. Товарами вважаються
будь-які речі (вироби), що можуть бути оцінені у грошовому
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еквіваленті і таким чином стати об'єктом торгових операцій. Ця
категорія не обмежується звичайними товарами і може включати,
наприклад, монети, які були, але вже не є законним платіжним
засобом.
Стаття 28 ДФЄС оперує такими категоріями, як товари державчленів Союзу та товари з третіх країн. Проте, після того, як товари з
третіх країн потрапляють на внутрішній ринок, вони отримують
однаковий статус з товарами Союзу. Згідно зі ст. 29 ДФЄС "продукція
з третіх країн вважається такою, що перебуває у вільному обігу в
державі-члені, за умови виконання всіх імпортних формальностей,
належно сплаченого мита і еквівалентних йому зборів, та якщо
стосовно неї не здійснювалося повне чи часткове повернення цього
мита і зборів".
Заборони митних зборів та еквівалентних їм платежів, а також
дискримінаційного внутрішнього оподаткування є важливими
передумовами ліквідації фіскальних бар'єрів на шляху вільного
пересування товарів у межах митного союзу.
Свобода руху капіталів і платежів доповнює всі інші свободи
внутрішнього ринку.
Основні засади свободи руху капіталів і платежів закріплені у
статтях 63-66 ДФЄС. Ці положення доповнюють регламенти,
директиви та тлумачення Суду ЄС.
У статті 63 ДФЄС зазначено:
1. У межах положень, викладених у цій главі, всі обмеження на
переміщення капіталу між державами-членами, а також між
державами-членами і третіми країнами повинні бути заборонені.
2. У межах положень, викладених у цій главі, всі обмеження на
платежі між державами-членами, а також між державами-членами і
третіми країнами повинні бути заборонені.
У справі 286/82 Luisi 11984] Суд ЄС дав тлумачення понять "рух
капіталів" та "рух платежів". Рух капіталів охоплює всі фінансові
операції" що насамперед пов'язані з інвестиціями коштів. Рух
платежів - це рух валютних коштів, які становлять платежі на
виконання зобов'язань сторін за укладеним правочином.
Директива ЄЕС 88/361 у своєму Додатку 1 містить перелік видів
руху капіталу. До нього віднесені: прямі інвестиції; інвестиції у
нерухомість; операції з купівлi-продажу цінних паперів; операції з
купівлі-продажу акцій чи часток участі в колективних інвестиційних
компаніях; операції з купівлі-продажу іноземної та національної
валюти на внутрішньому валютному ринку; операції з відкриття
89

поточних та депозитних рахунків у національних та іноземних
фінансових установах; операції з надання кредитів в операціях за
участю резидентів держав-членів; надання грошових позик; порука,
гарантії та права застави; здійснення платежів, пов'язаних із
страхуванням; позики, пожертвування, отримання спадщини,
погашення боргів; фізичний експорт та імпорт майна; відшкодування
збитків, компенсацій; платежі, пов'язані з авторськими правами. У
своїх рішеннях Суд ЄС зазначав, що цей перелік не є вичерпним
(справа С-222/97 Trummer&Mayer [1999]). У справі С-484/98 Stefan
[2001] Суд ЄС включив на додаток до видів руху капіталу іпотеку в
іноземній валюті. У справах С-302/97 Копіє [1999] та С-423/98 Albore
[2000] Суд ЄС визнав дискримінаційними обмеження у- формі
отримання адміністративного дозволу на придбання та користування
рухомим майном.
Положення ст. 63 ДФЄС мають горизонтальну і вертикальну пряму
дію. У справах С-163,165&250/94 Sanz de Lera [1995] Суд ЄС визнав,
що вони встановлюють чіткі й безумовні заборони і не вимагають
ухвалення актів з їх імплементації. Пряму дію мають також
положення Директиви 88/361.
Договір про заснування ЄС та акти інститутів Євросоюзу
запроваджують певні винятки зі свободи пересування капіталу та
платежів.
Відповідно до ст. 65.1 (а) ДФЄС держави-члени мають право
застосовувати положення свого податкового законодавства, що
визначають відмінності між платниками податків, які перебувають у
неоднакових умовах, щодо місця проживання чи місця інвестування
капіталу. Закріплення цього обмеження пов'язано з необхідністю
збереження цілісності національних систем оподаткування, оскільки
ця сфера значною мірою продовжує залишатися у компетенції державчленів (справа С-204/90 Bachman v. Belgium [1990]). Проте при
здійсненні таких заходів треба підтвердити, що вони спрямовані на
захист цілісності національних систем оподаткування, є необхідними
для досягнення мети, а також продемонструвати, що для розв'язання
поставленої проблеми держава-член вживає ефективних заходів у
системі національного оподаткування.
Згідно зі ст. 65.1(6) ДФЄС держави-члени можуть вживати всіх
необхідних заходів для запобігання порушень національних законів та
актів виконавчої влади, особливо у сфері оподаткування, та для
ретельного контролю за діяльністю фінансових установ;
встановлювати процедуру декларування даних про переміщення
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капіталу з метою отримання інформації адміністративного чи
статистичного характеру; вживати заходів, що є виправданими з точки
зору публічного порядку чи державної безпеки. Це положення
повторює ст. 4 Директиви 88/361. У справі 36/75 Rutili 11975] Суд ЄС
вказав на необхідність вузького тлумачення застережень щодо
публічного порядку та державної безпеки, які повинні розглядатися у
контексті цілей і принципів ЄС. Тобто на них можна посилатися,
тільки коли існує серйозна загроза фундаментальним основам
суспільних відносин у державі-члені.
Проте обмежувальні заходи, викладені у статтях 65.1(a) та 65.1(6),
не повинні бути засобом безпідставної дискримінації або
завуальованого обмеження руху капіталів чи платежів (ст. 65.3
ДФЄС).
З метою уточнення дозволених заходів щодо обмеження руху
капіталу інститутами ЄС було ухвалено низку постанов.
Директива ЄЕС 91/308 про запобігання використання фінансової
системи з метою відмивання "брудних" грошей приписує державамчленам запровадити норми, які зобов'язують їх кредитні і фінансові
установи перевіряти особи своїх клієнтів (коли сума операцій сягає 15
000 євро (ст. 3)); зберігати інформацію про такі операції протягом
п'яти років (ст. 4); з'ясовувати джерела походження коштів у випадках,
коли існує підозра у сумнівних операціях. У справах С-163,
165&250/94 Sanz de Lera [1995] Суд ЄС підтвердив законність
обмежувальних заходів з метою попередження таких дій, як
уникнення оподаткування, відмивання "брудних" грошей, торгівля
наркотиками, тероризм.
Директива ЄЕС 89 117 вимагає оприлюднення річної
бухгалтерської документації філіями кредитно-фінансових установ,
що мають головний офіс за межами держави-члена Євросоюзу.
Однак запобіжні заходи повинні обмежуватися декларуванням, а не
призводити до запровадження вимог щодо отримання додаткових
дозволів, оскільки такі вимоги можуть розглядатися як спосіб
безпідставної дискримінації або завуальованого обмеження руху
капіталів чи платежів. У своєму рішенні у справі С-54/99Association
Eglise {2000], в якій ішлося про вимоги французького законодавства
щодо отримання дозволу у Міністерстві економіки для здійснення
прямих іноземних інвестицій у випадках їх можливої загрози для
публічного порядку та державно! безпеки, Суд ЄС дійшов висновку,
що отримання додаткових дозволів вважатиметься виправданим
тільки у виняткових ситуаціях, і що на державах-членах лежить
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відповідальність довести необхідність такого дозволу. Крім того,
умови для застосування дозвільних заходів повинні бути чітко
визначені у внутрішньому законодавстві.
Відповідно до ст. 65.2 ДФЄС на свободу пересування капіталу та
платежів поширюються обмеження, передбачені положеннями про
право на заснування та економічну діяльність. Вони стосуються
обмежень видів діяльності, пов'язаних з виконанням офіційних
владних повноважень (ст. 51 ДФЄС). Певні обмеження можуть бути
встановлені у вигляді особливого режиму щодо іноземних громадян,
виходячи з міркувань публічного порядку, державної безпеки та
охорони здоров'я (ст. 52 ДФЄС).
Директива ЄЕС 89/646 вимагає, щоб лібералізація руху капіталу
здійснювалася паралельно з лібералізацією банківських послуг.
Певні обмеження щодо руху капіталів передбачені у зв'язку із
запровадженням економічного та валютного союзу. Згідно зі ст. 143
ДФЄС країна-член Євросоюзу, яка має труднощі, або в разі серйозної
загрози виникнення труднощів стосовно платіжного балансу, і якщо
це загрожує функціонуванню спільного ринку чи здійсненню спільної
торговельної політики, може здійснювати обмежувальні заходи з
дозволу Комісії ЄС. Відповідно до положень ст. 144 ДФЄС у разі
несподіваної кризи з платіжним балансом держава-член, як
пересторогу, може вжити захисних заходів самостійно. Такі заходи
повинні спричиняти якомога менше проблем у функціонуванні
спільного ринку і не можуть здійснюватися більш активно, ніж це
справді необхідно для подолання раптових труднощів.
Свобода пересування капіталів та платежів діє також щодо третіх
країн. Проте тут існують додаткові обмеження. Вони випливають з
правил, установлених державами-членами або інститутами ЄС на 31
грудня 1993 р. щодо переміщення капіталу в треті країни чи з них,
включаючи прямі інвестиції в підприємства, у тому числі в
нерухомість, надання фінансових послуг чи допуск цінних паперів на
ринки капіталу (ст. 54.1 ДФЄС).
Крім того, у випадках, коли за виняткових обставин переміщення
капіталу в треті країни чи з них викликає або загрожує викликати
серйозні труднощі у функціонуванні економічного та валютного
союзу, ЄС може вводити захисні заходи щодо третіх країн на період
не більше шести місяців, за умови, що такі заходи є вкрай
необхідними (ст. 66 ДФЄС).
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Євросоюз та держави-члени також можуть обмежувати рух
капіталу та платежів щодо третіх країн з метою запровадження
економічних санкцій про третіх країн.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та елементи внутрішнього ринку як мети Європейського
Союзу.
2. Поняття товару у праві Європейського Союзу. Принцип взаємного
визнання (mutual recognition). Фіскальні та нефіскальні заходи.
Свобода вільного руху товарів. Заборона дискримінаційного
оподаткування.
3. Поняття капіталу та руху капіталу.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу
та їх застосування.
2. Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності
кредитних установ.
3. Абсолютне (досконале) взаємне визнання (perfect mutual
recognition) та недосконале взаємне визнання (imperfect mutual
recognition).
Глосарій: внутрішній ринок Європейського Союзу, товар у
праві Європейського Союзу, принцип взаємного визнання (mutual
recognition), капітал, рух капіталу, принцип свободи руху капіталу,
абсолютне (досконале) взаємне визнання (perfect mutual recognition),
недосконале взаємне визнання (imperfect mutual recognition).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
опрацювання.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Поняття капіталу та рух
капіталу в Європейському Союзі».
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3.2. Письмово назвати та охарактеризувати особливості
регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних
установ.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Товар у праві ЄС – це:
а) Будь-які речі (вироби), що можуть бути оцінені у грошовому
еквіваленті і таким чином стати об'єктом торгових операцій;
б) Речі, що мають ціну і є платіжними засобами;
в) Будь-які речі оцінені у грошовому еквіваленті і вироблені на
території ЄС;
г) Речі, що є об’єктом торгових операцій з третіми країнами;
д) Речі, що виробляються на території ЄС.
2. Стосовно вільного руху товарів розрізняються такі види обмежень:
а) Товарні та грошові;
б) Географічні та політичні;
в) Відкриті та латентні;
г) Митні і виробничі;
д) тарифно-податкові та кількісні.
3. Який з органів ЄС встановлює ставки Спільного митного тарифу?
а) Рада ЄС;
б) Європейська Комісія;
в) Європейський Суд;
г) Рахункова палата;
д) Європейський Парламент.
4. Який орган вносить пропозицію для встановлення Спільного
митного тарифу?
а) Рада ЄС;
б) Європейська Комісія;
в) Європейський Суд;
г) Рахункова палата;
д) Європейський Парламент.
5. До нефіскальних заходів обмеження належать:
а) грошові;
б) політичні;
в) латентні;
г) тарифно-податкові;
д) кількісні.
6. До фіскальних заходів обмеження належать:
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а) грошові;
б) політичні;
в) латентні;
г) тарифно-податкові;
д) кількісні.
7. У праві ЄС під "капіталом" прийнято розуміти:
а) грошові кошти;
б) іноземну валюту;
в) цінні папери;
г) вироби з дорогоцінних металів;
д) усе вище згадане.
8. Щодо якої із свобод в праві ЄС встановлено режим найбільшого
сприяння?
а) Вільний рух товарів;
б) Вільний рух послуг;
в) Вільний рух осіб;
г) Вільний рух капіталу і платежів;
д) Щодо всіх свобод режим однаковий.
9. На внутрішньому ринку ЄС забезпечується вільний рух
економічних чинників, а саме:
а) Товарів;
б) Послуг;
в) Осіб;
г) Капіталу;
д) Усе вище перераховане.
10. Принцип взаємного визнання зводиться до того, що:
а) якщо товар законно виготовлено та випущено на ринок в одній
державі-члені, то він повинен бути допущеним на ринок будь-якої
іншої держави-члена, навіть якщо він не відповідає її технічним або
іншим вимогам;
б) якщо товар законно виготовлено та випущено на ринок в одній
державі-члені, то він повинен бути допущеним на ринок будь-якої
іншої держави-члена, але якщо він відповідає її технічним або іншим
вимогам;
в) якщо товар законно виготовлено та випущено на ринок в одній
державі що претендує на вступ до ЄС, то він повинен бути допущеним
на ринок будь-якої іншої держави-члена ЄС, але якщо він відповідає її
технічним або іншим вимогам;
г) якщо товар законно виготовлено та випущено на ринок в одній
державі що претендує на вступ до ЄС, то він повинен бути допущеним
95

на ринок будь-якої іншої держави-члена ЄС, навіть якщо він не
відповідає її технічним або іншим вимогам;
д) якщо товар законно виготовлено та випущено на ринок в одній
державі-члені, то він повинен бути допущеним на ринок будь-якої
іншої держави-члена, але якщо він відповідає її технічним або іншим
вимогам і тільки в обмеженій кількості.
11. Заходи, які мають еквівалентний до кількісних обмежень ефект,
можуть застосовуватися:
а) загально і особово;
б) відкрито і латентно;
в) вибірково і універсально;
г) виключно і спеціально;
д) загально і спеціально.
12. Прямі інвестиції – це:
а) інвестиції, що передбачають створення та купівлю вже
наявних підприємств, а також надання довгострокових
кредитів та реінвестування доходів заради підтримання
тривалих економічних зв’язків;
б) інвестиції в нерухомість;
в) операції з купівлі-продажу цінних паперів, що звичайно мають
результатом обіг на ринках капіталу (акції, облігації та інші
цінні папери);
г) операції з купівлі-продажу акцій чи часток участі в
колективних інвестиційних компаніях;
д) операції з надання короткострокових (менше 1 року),
середньострокових (від 1 до 5 років) та довгострокових (понад
5 років) кредитів в операціях за участю резидентів державчленів ЄС.
13. Рух капіталу персонального характеру – це:
а) порука, гарантії та права застави;
б) здійснення платежів, пов’язаних зістрахуванням;
в) позики, пожертви та дотації, отримання спадщини, погашення
боргів емігрантами в країні їх попереднього проживання тощо;
г) інвестиції, що передбачають створення та купівлю вже
наявних підприємств, а також надання довгострокових
кредитів та реінвестування доходів заради підтримання
тривалих економічних зв’язків;
д) операції з надання короткострокових (менше 1 року),
середньострокових (від 1 до 5 років) та довгострокових (понад
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5 років) кредитів в операціях за участю резидентів державчленів ЄС.
14. На який строк, у випадках, коли за виняткових обставин
переміщення капіталу в треті країни чи з них викликає або загрожує
викликати серйозні труднощі у функціонуванні економічного та
валютного союзу, ЄС може вводити захисні заходи щодо третіх країн,
за умови, що такі заходи є вкрай необхідними?
а) Три місяці;
б) Не більше шести місяців;
в) Один рік;
г) Три роки;
д) П’ять років.
15. З якою метою, із переліченого списку, Євросоюз та держави-члени
можуть обмежувати рух капіталу та платежів щодо третіх країн?
а) З метою перевірки платоспроможності;
б) З метою підтвердження законності;
в) З метою усунення конкуренції;
г) З метою стягнення податків;
д) з метою запровадження економічних санкцій проти третіх
країн.
16. Після консультації з яким органом діючи згідно зі спеціальною
законодавчою процедурою, Рада ЄС може ухвалити заходи, що є
кроком назад в законодавстві Союзу в питаннях лібералізації руху
капіталу до або з третіх країн?
а) Європейським Парламентом;
б) Комітетом регіонів;
в) Європейською Комісією;
г) Європейським Судом;
д) Рахунковою палатою;
17. Свобода вільного руху товарів у ЄС передбачає:
а) заснування митного союзу;
б) усунення дискримінаційного оподаткування товарів, що були
випущені в інших державах-членахЄС;
в) вільний рух товарів між країнами членами ЄС, якщо товар
відповідає стандартам країни експортера;
г) вільний рух товарів між країнами членами ЄС, у визначеніф
кількості;
д) скасування кількісних обмежень у торгівлі між державамичленами та всіх інших заходів, що мають еквівалентний ефект.
18. Стягнення зборів, мит та платежів на товари у ЄС дозволено:
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а)
б)
в)
г)
д)

за перевезення зброї і вибухових речовин;
за перевірки, що вимагаються правом ЄС;
за перевезення радіоактивних і токсичних речовин;
за реальні адміністративні послуги;
за збори, що підпадають під внутрішнє оподаткування
держави-члена ЄС.
19. До обмежувальних заходів руху капіталу зазначених у Договорі
про функціонування ЄС належить право:
а) застосовувати відповідні положення свого податкового
законодавства, що вирізняють платників податків з відмінним
становищем з огляду на місце їхнього проживання або місце, де
інвестовано їхній капітал;
б) арештовувати майно і кошти підозрілих осіб;
в) влаштовувати перевірку законності капіталу;
г) обмежувати в’їзд осіб причетних до незаконних фінансових
операцій;
д) вживати всіх заходів, необхідних для запобігання порушенню
національних законів та підзаконних актів, зокрема в сфері
оподаткування та пруденційного нагляду за фінансовими установами,
або встановити процедури декларування руху капіталу для
адміністративної або статистичної інформації, а також робити кроки з
міркувань суспільного порядку або суспільної безпеки.
20. При експорті товарів до іншої держави – члена ЄС звільненню від
сплати експортером та відшкодуванню експортерові підлягають:
а) внутрішні податки;
б) податки з обороту;
в) акцизні збори;
г) компенсаційні мита;
д) прямі податки.
Джерела і література: [7], [8], [9], [10], [48].
***
Тема 11. Торговельне право Європейського Союзу
Європейські співтовариства створювалися як об'єднання держав,
що беруть активну участь в світових торгових зв'язках. Система
міжнародної торгівлі, що склалася після Другої світової війни,
ґрунтувалася на Генеральній угоді по тарифам і торгівлі (ГАТТ). Всі
первинні держави-члени Співтовариств були договірними сторонами
в Генеральній угоді. Створюючи Європейські співтовариства,
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держави-члени вирішували не тільки завдання власної економічної
інтеграції, але і забезпечували позиції нового інтеграційного
об'єднання на світовій торговій арені.
Загальні заходи в сфері торгової політики держав-членів
передбачалися вже в Договорі про заснування ЄОВС 1951 р. Інститути
ЄОВС встановлювали верхні і нижні межі мит на вугілля і сталь,
володіли правом рекомендувати державам-членам змінити їх митні
тарифи, здійснювали контроль за імпортним та експортним
ліцензуванням в державах-членах, в особливих випадках могли
рекомендувати введення кількісних обмежень. В той же час Договір
про ЄОВС не передавав Об'єднанню повноважень держав-членів в
питаннях торгової політики, за винятком деяких, прямо обумовлених
питань.
Поняття «загальна торгова політика» з'явилося в Договорі про
заснування ЄЕС 1957 р. Договір проголосив об'єднання держав-членів
в митний союз, що базується на принципах ГАТТ. Таке об'єднання
припускало не тільки ліквідацію митних кордонів між державамичленами, але і створення загальних правил торгівлі з третіми
країнами. До останніх відносився перш за все Загальний митний
тариф, який повинен був замінити національні тарифи держав-членів
протягом 12-річного перехідного періоду. Окрім цього, повноваження
Співтовариства в сфері зовнішньої торгівлі включали розробку і
реалізацію загальних правил імпорту та експорту товарів, загальних
основ антидемпінгових та інших захисних заходів, торгових
преференцій, участь в торгово-економічних угодах з третіми країнами,
а також в міжнародних організаціях. Таким чином, загальна торгова
політика є, по суті, політикою Співтовариства в сфері регулювання
зовнішньоторговельних відносин.
Метою загальної торгової політики Співтовариства були
проголошені гармонійний розвиток світової торгівлі, прогресуюче
усунення обмежень в міжнародній торгівлі і зниження митних
бар'єрів. Договір про заснування ЄЕС встановив тісний взаємозв'язок
між реалізацією загальної торгової політики Співтовариства і
поглибленням митної інтеграції держав-членів. Тим самим загальна
торгова політика стала невід'ємною частиною формування загального,
а потім і єдиного ринку Європейських співтовариств.
Успішне створення митного союзу і, зокрема, ухвалення в 1968 р.
Загального митного тарифу, дозволило перейти до практичних заходів
по формуванню і реалізації загальної торгової політики
Співтовариства. На основі Договору про заснування ЄЕС держави99

члени та інститути Співтовариства приступили до вироблення єдиної
тарифної політики по відношенню до третіх країн, укладенню
торгових угод з країнами-партнерами по міжнародній торгівлі,
уніфікації заходів підтримки експорту, а також захисних торгових
заходів. Значно зміцнилася єдина позиція Співтовариства і його
держав-членів в багатосторонніх торгових переговорах і міжнародних
торговельно-економічних організаціях. Навіть в рамках ГАТТ
держави-члени ЄЕС виступали фактично єдиним блоком.
Реалізація загальної торгової політики здійснювалася на базі
положень Договору про заснування ЄЕС, які наділяли конкретними
повноваженнями інститути та органи Співтовариства, регулювали
процедури прийняття рішень, передбачали ухвалення певних
нормативно-правових актів. Вже в 1969 р. Співтовариство приймає
регламент про загальні заходи регулювання експорту (який із змінами
і доповненнями діє і в даний час). Згодом вступають в силу численні
правові акти (регламенти директиви, рішення) в сфері тарифного
регулювання, митних режимів і процедур, квотування і ліцензування,
торгівлі окремими видами товарів. Стало можливим говорити про
формування торгового права ЄС як сукупності правових норм,
прийнятих з метою формування і реалізації загальної торгової
політики ЄС. Оскільки загальна торгова політика направлена перш за
все на регулювання зовнішньоторговельних відносин, торгове право
ЄС є правом зовнішньої торгівлі.
Торгове право формується і розвивається в тісному взаємозв'язку з
митним правом. Якщо в сферу митного права входять перш за все
питання тарифного регулювання, то торгове право охоплює широке
коло питань по застосуванню нетарифних заходів в зовнішній торгівлі
— нагляду за імпортом і експортом товарів, кількісних обмежень,
заходів підтримки експорту, заходів захисту від демпінгу,
субсидування і торгових бар'єрів, торгових преференцій. Крім імпорту
та експорту товарів, в сферу торгового права ЄС входить регулювання
зовнішньої торгівлі послугами і регулювання питань інтелектуальної
власності в міжнародній торгівлі.
Загальна торгова політика, сформована на основі Договору про
заснування ЄЕС, згодом була поширена на сфери дії Договорів про
заснування ЄОВС і Євроатому. Окрім цього, за допомогою заходів
торгової політики ЄС в значній мірі реалізує мету і завдання загальної
сільськогосподарської політики. Застосування заходів торгової
політики відносно товарів, що імпортуються в ЄС, є неодмінною
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умовою вільного обігу таких товарів на єдиному внутрішньому ринку
ЄС.
Підготовка до подальшого розширення ЄС, досягнення мети
єдиного ринку, практичне формування економічного і валютного
союзу у поєднанні із зовнішніми чинниками, такими як створення
Всесвітньої торгової організації і зміна загальної політичної ситуації в
світі, привели до істотного оновлення нормативно-правової бази
загальної торгової політики ЄС. Торгове право більшою мірою стало
відповідати нормам і принципам міжнародного торгового права.
З'явилися нові нормативні акти в сфері імпортного регулювання,
квотування, антидемпінгового захисту, протидії торговим бар'єрам в
третіх країнах, надання торгових пільг країнам, що розвиваються.
Істотно розширилася система міжнародних торгових угод ЄС, зокрема
за рахунок угод з країнами, що утворилися після розпаду СРСР.
Що стосується структури торгового права ЄС, то поява
Європейського Союзу не привнесла в неї значних змін, оскільки
норми другої і третьої опор істотно не впливають на правові аспекти
реалізації загальної торгової політики. Регулювання зовнішньої
торгівлі Євросоюзу, включаючи застосування торгових обмежень у
зв'язку із загальною зовнішньою політикою і політикою безпеки, як і
раніше здійснюється нормами, прийнятими на основі Договору про
заснування ЄЕС. Таким чином, поняття «Торгове право
Європейського Союзу» можна вважати тотожним поняттю «Торгове
право Європейського економічного співтовариства».
В даний час торгове право є однією з галузей права ЄС, що
найдинамічніше розвиваються. Основні тенденції
розвитку
зовнішньоторговельного регулювання полягають у все більшій
лібералізації світових товарних ринків, посиленні ролі міжнародних
організацій, особливо ВТО, зміцненні позицій інтеграційних об'єднань
в світовій торгівлі. Ефективне і продумане правове регулювання
зовнішньої торгівлі дозволяє Європейському Союзу слідувати
вищеназваним тенденціям і, при цьому, залишатися лідером на
світовій торговій арені.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та джерела торгового права Європейського Союзу.
2. Правові
особливості
спільної
торговельної
політики
Європейського Союзу (common commercial policy).
3. Правове регулювання експорту товарів.
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4. Тарифне регулювання імпорту.

1.
2.
3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Інтегрований тариф. Поняття режиму генералізованих тарифних
преференцій (Generelized System of Preferences).
Нетарифне регулювання імпорту. Антидемпінгові заходи.
Поняття торговельного бар’єру та галузі виробництва
Європейського Союзу. Заходи проти торговельних бар’єрів.
Поняття демпінгу за торговим правом Європейського Союзу.
Регулювання кількісних обмежень.

Питання для самостійного опрацювання:
1. Регулювання кількісних обмежень.
Глосарій: спільна торговельна політика Європейського Союзу
(common commercial policy), правове регулювання експорту товарів,
тарифне регулювання імпорту,
інтегрований тариф, режим
генералізованих тарифних преференцій (Generelized System of
Preferences), нетарифне регулювання імпорту, антидемпінгові заходи,
антисубсидійні заходи, торговельний бар’єр, заходи проти
торговельних бар’єрів, демпінг за торговим правом Європейського
Союзу.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Антидемпінгові заходи».
3.2. Письмово охарактеризувати особливості імпорту та експорту в
праві Європейського Союзу.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Метою загальної торгової політики ЄС є:
а) гармонійний розвиток світової торгівлі, прогресуюче усунення
обмежень в міжнародній торгівлі і зниження митних бар'єрів;
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б) отримання прибутку;
в) накопичення капіталу;
г) мир у всьому світі;
д) розширення комунікації між країнами.
2. Поняття «загальна торгова політика» з'явилося в:
а) Паризькому договорі 1951 р.;
б) Маастрихтському договорі 1992 р.;
в) Римському договорі 1957 р.;
г) Ліонському договорі1986 р.;
д) Манчестерському договорі 2000 р.
3. В якому році встановлено Загальний митний тариф?
а) 1951;
б) 1957;
в) 1960;
г) 1968;
д) 1969.
4. В якому році прийнятий регламент про загальні заходи
регулювання експорту?
а) 1951;
б) 1957;
в) 1960;
г) 1968;
д) 1969.
5. Торгове право ЄС – це:
а) Галузь права, предмет якої складають відносини, що
виникають у торгівлі з іншими країнами держав-членів ЄС,
інституцій ЄС, інших країн, міжнародних організацій,
приватних осіб;
б) Галузь права, предмет якої складають відносини, що
виникають у торгівлі з іншими країнами держав-членів ЄС;
в) Галузь права, предмет якої складають відносини, що
виникають у момент перетину товару кордонів ЄС;
г) Галузь права, предмет якої складають відносини, що
виникають під час накопичення капіталу державами-членами
ЄС;
д) Галузь права, предмет якої складають відносини, що
виникають у результаті підписпння договорів держав-членів
ЄС з третіми країнами стосовно руху товарів.
6. Якщо держава-член експортує продукцію на територію іншої
держави-члена, будь-яке
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відшкодування внутрішнього податку:
а) Повинне перевищувати ставку внутрішнього податку;
б) Не може бути меншим за ставку внутрішнього податку, прямо
або опосередковано накладеного на цю продукцію;
в) Повинне дорівнювати ставці внутрішнього податку, прямо або
опосередковано накладеного на цю продукцію;
г) не може перевищувати внутрішнього податку,
прямо або опосередковано накладеного на цю продукцію;
д) не стягується.
7. Тарифні преференції – це:
а) отримання пільгового доступу на ринки країн-торгових
партнерів і надання, на взаємній основі, пільг для товарів з
третіх країн;
б) отримання в країні-імпортері такого ж режиму для товарів, що
експортуються, як і для товарів внутрішнього виробництва;
в) забезпечення доступу товарів в країну імпорту на умовах не
менш сприятливих, ніж для товарів з будь-якої третьої країни;
г) обмеження міжнародної торгівлі певними товарами для
запобігання небажаним наслідкам для внутрішніх ринків;
д) регулювання окремих аспектів міжнародних торгових
відносин.
8. Режим найбільшого сприяння – це:
а) отримання пільгового доступу на ринки країн-торгових
партнерів і надання, на взаємній основі, пільг для товарів з
третіх країн;
б) отримання в країні-імпортері такого ж режиму для товарів, що
експортуються, як і для товарів внутрішнього виробництва;
в) забезпечення доступу товарів в країну імпорту на умовах не
менш сприятливих, ніж для товарів з будь-якої третьої країни;
г) обмеження міжнародної торгівлі певними товарами для
запобігання небажаним наслідкам для внутрішніх ринків;
д) регулювання окремих аспектів міжнародних торгових
відносин.
9. Хто встановлює перелік країн-бенефіціарів, на які поширено режим
генералізованих тарифних преференцій?
а) Рада ЄС;
б) Країни-донори;
в) Європейський Парламент;
г) Європейська Комісія;
д) Європейський центральний банк.
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10. Хто встановлює перелік товарів, на які поширено режим
генералізованих тарифних преференцій?
а) Рада ЄС;
б) Країни-донори;
в) Європейський Парламент;
г) Європейська Комісія;
д) Європейський центральний банк.
11. Який строк може тривати розслідування перед тимчасовим
відкликанням преференційних умов?
а) 6 місяців;
б) 1 рік;
в) 18 місяців;
г) 2 роки;
д) 3 роки.
12. Якщо Комісія вважає тимчасове відкликання обгрунтованим, вона
виносить рішення моніторинг та оцінку ситуації у країні-бенефіціарі.
Який строк даного моніторингу?
а) 6 місяців;
б) 1 рік;
в) 18 місяців;
г) 2 роки;
д) 3 роки.
13. У праві ЄС є такі методи визначення грошового еквіваленту мита
на одиницю виміру товару:
а) Адвалорний, специфічний і змішаний;
б) Загальний і спеціальний;
в) Тарифний і кількісний;
г) Конвенційний і автономний;
д) Для держав-членів ЄС і для третіх країн.
14. Розрізняються такі види преференційного режиму:
а) Адвалорний, специфічний і змішаний;
б) Загальний і спеціальний;
в) Тарифний і кількісний;
г) Конвенційний і автономний;
д) Для держав-членів ЄС і для третіх країн.
15. Антисубсидійні заходи – це:
а) переваги, пільги, надані окремим державам, підприємствам,
організаціям для підтримки певних видів діяльності;
б) фінансова або інша підтримка виробництва, переробки,
продажу, транспортування, експорту, споживання товару,
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завдяки якій суб'єкт господарсько-правових відносин країни
експорту одержує пільги (прибутки);
в) заходи, що полягають у компенсації прямого чи непрямого
субсидування виробництва, виготовлення, експорту або
транспортування будь-яких товарів, випуск яких у вільний обіг
тягне за собою заподіяння шкоди Співтовариству;
г) приховане дотування експортерів через надання податкових
пільг, пільгових умов страхування, позик за ставкою нижче
ринкової тощо;
д) безпосередні виплати експортеру після здійснення ним
експортної операції на суму різниці його витрат і отриманого
ним доходу.
16. У якості захисних заходів проти імпорту, що завдає шкоди Комісія
застосовує:
а) Антисубсидійні заходи;
б) Преференційні режими;
в) обмеження міжнародної торгівлі;
г) обмеження строку дії наглядового документу на товар і
ведення імпортного дозволу для випуску товару у вільний
обіг;
д) політичні санкції.
17. Цілями укладення міжнародних торгових угод можуть бути:
а) забезпечення доступу товарів в країну імпорту на умовах не
менш сприятливих, ніж для товарів з будь-якої третьої країни;
б) забезпечення європейської безпеки;
в) отримання в країні-імпортері такого ж режиму для товарів, що
експортуються, як і для товарів внутрішнього виробництва;
г) зміцнення політичних зв’язків;
д) регулювання окремих аспектів міжнародних торгових
відносин.
18. Антидемпінгове розпорядження 1996 р. визначило такі умови,
достатні для стягнення антидемпінгових податків:
а) експортна ціна товару, проданого на ринку ЄС, є нижчою за
ціну на внутрішньому ринку;
б) імпорт спричинив або загрожує спричинити втрати для значної
частини промисловості ЄС (зменшення частки на ринку,
зниження ціни виробників) і в результаті - негативний вплив
на виробництво, об'єм продажів, прибутки, продуктивність
тощо;
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в) витрати ЄС, пов'язані із застосуванням антидемпінгових
заходів, мають бути адекватними отриманим прибуткам;
г) серйозні недоліки митного контролю за експортом чи
транзитом „нелегальних субстанцій‖ та прекурсорів або
недотримання міжнародних конвенцій з відмивання грошей;
д) серйозні або систематичні порушення принципів, закладених у
міжнародних конвенціях.
19. Підставами для тимчасового відкликання преференційних умов
щодо всіх або деяких товарів, є:
а) експортна ціна товару, проданого на ринку ЄС, є нижчою за
ціну на внутрішньому ринку;
б) імпорт спричинив або загрожує спричинити втрати для значної
частини промисловості ЄС (зменшення частки на ринку,
зниження ціни виробників) і в результаті - негативний вплив
на виробництво, об'єм продажів, прибутки, продуктивність
тощо;
в) експорт товарів, вироблених працею ув'язнених;
г) серйозні недоліки митного контролю за експортом чи
транзитом „нелегальних субстанцій‖ та прекурсорів або
недотримання міжнародних конвенцій з відмивання грошей;
д) серйозні або систематичні порушення принципів, закладених у
міжнародних конвенціях.
20. Диференціація ставок мита в ЄС здійснюється за наступними
чинниками:
а) походження товарів;
б) країна походження товару;
в) кодова структура товарів у Комбінованій номенклатурі: група,
позиція, категорія та ін.;
г) назва товару;
д) власне розмір ставок.
Джерела і література: [12], [21], [32], [45].
***
Тема 12. Право інтелектуальної власності Європейського
Союзу
Право інтелектуальної власності поширюється в країнах–членах
ЄС, безпосередньо впливаючи на національні системи правової
охорони. Про його позитивний вплив свідчить приклад наших сусідів
– країн Східної Європи, які вже набули членство в ЄС (Польща, Чехія,
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Словаччина, країни Балтії, Угорщина) або є офіційними кандидатами.
Для цих держав орієнтація на право ЄС була важливим чинником
розвитку національного законодавства, враховуючи той факт, що з
багатьох аспектів право інтелектуальної власності ЄС випереджає
відповідні норми на рівні регулювання Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, а в деяких випадках – і розвиток права
інтелектуальної власності США. Стандарти охорони інтелектуальної
власності Євросоюзу нині в Європі відіграють вирішальну роль і під
час вдосконалення національних систем охорони, і під час оцінювання
ефективності реалізації прав3.
Право інтелектуальної власності ЄС формувалося довго, складно і
досить важко. Основна проблема полягала в тому, що це право є
територіальним за своїм характером, тобто правова охорона об'єктів
інтелектуальної власності, надана на території однієї держави, не діє
на території інших держав. Крім того, в різних країнах є відмінності в
рівнях охорони, особливості правозастосовчої практики. Кожна
держава прагне передусім забезпечити права національних
правовласників, що загалом суперечить цілям і принципам створення
єдиного ринку. Тому тривалий час регулювання суспільних відносин у
сфері інтелектуальної власності залишалось у компетенції держав–
членів ЄС, а співпраця у сфері інтелектуальної власності не входила
до низки пріоритетних завдань Євросоюзу. Понад те, в єдиній статті
Римського договору (Договір 1957 р., що заснував Європейське
економічне співтовариство), яка присвячена інтелектуальній
власності, остання виключається з принципу вільного руху товарів у
співтоваристві5. Це положення не було переглянуто прийнятими в
подальшому Єдиним європейським актом (1987 р.) і Маастрихтським
договором про Євросоюз (1992 р.)
Однак з огляду на потреби формування єдиного економічного
простору в ЄС повільно, обережно, в м'якому режимі почалася
спочатку гармонізація (узгодження правових норм), а потім і
уніфікація (створення єдиних для всіх норм) законодавств країн–
учасниць ЄС у сфері інтелектуальної власності. Важливу роль у цих
процесах відіграв Суд Європейських Співтовариств. Його рішення
щодо справ у сфері обігу прав на об'єкти інтелектуальної власності
мали велике значення під час підготовки майбутніх законодавчих
актів Співтовариств6. Положення про сумісну компетенцію
Євросоюзу та держав-учасниць у сфері інтелектуальної власності
закріплене у відомому рішенні 1/94 Європейського суду. У ньому
проголошено принцип поєднання національного й наднаціонального
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регулювання. Держави-члени мають широкі можливості для вибору
форм і методів правового регулювання, зокрема й при виконанні
обов'язкових для кожної держави-члена директив та інших
розпоряджень cпівтовариства. Водночас діє правило: після того, як
Співтовариствами ухвалено законодавство в конкретній сфері,
держави-члени вже не мають права приймати свої законодавчі акти
або скасувати дію законодавства Співтовариств.
Важливу роль відіграли рішення Суду ЄС щодо тлумачення ст. 36
Римського договору. Так, у відомій справі «Сімменталь проти
італійського міністра фінансів» (1976 р.) суд вказав, що ст. 36 не
визначає предмет виняткового ведення держав-членів, а дозволяє
лише національному законодавству в певних випадках відступати від
принципу свободи руху товарів тією мірою, якою це необхідно й
виправдано для досягнення мети, що зазначена для договорів у цій
статті».
Лекційне заняття
План
1. Право інтелектуальної власності у системі права Європейського
Союзу. Етапи розвитку права інтелектуальної власності
Європейського Союзу.
2. Основні положення Європейської патентної конвенції (Convention
on the Grant of European Patents) 1973 р.
3. Поняття та види патентів в Європейському Союзі.

1.
2.

3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
Промислові зразки. Загальна характеристика Директиви 98/71 про
правову охорону промислових зразків від 13 жовтня 1998 р. та
Регламенту 6/2002 про промисловий зразок Співтовариства 2002 р.
Торгові марки. Основні положення Директиви 89/104 про торгові
марки та Регламенту 207/2009 про торгову марку Співтовариства.
Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.

Питання для самостійного опрацювання:
1. Правова охорона промислової власності в Європейському Союзі.

109

Глосарій: Європейська патентна конвенція (Convention on the Grant
of European Patents) 1973 р., Директива 98/71 про правову охорону
промислових зразків від 13 жовтня 1998 р., Регламент 6/2002 про
промисловий зразок Співтовариства 2002 р., Директива 89/104 про
торгові марки та Регламенту 207/2009.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання:
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Етапи розвитку права
інтелектуальної власності Європейського Союзу».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. В якому році набула чинності Європейська патентна конвенція?
а) 1957;
б) 1967;
в) 1977;
г) 1987;
д) 1997.
2. В якому місті знаходиться Європейське патентне відомство?
а) Берлін;
б) Париж;
в) Амстердам;
г) Рим;
д) Мюнхен.
3. Який строк діїї європейського патенту відповідно до Конвенції?
а) 20 років;
б) 25 років;
в) 30 років;
г) 40 років;
д) 50 років.
4. Скільки держав-членів ЄС є учасниками Європейської патентної
конвенції?
а) 15;
б) 18;
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в) 20;
г) 25;
д) 28.
5. У якому році юуло прийнято Зелену книгу про патент
Співтовариства і патентну систему Європи?
а) 1957;
б) 1967;
в) 1977;
г) 1987;
д) 1997.
6. Максимальний строк охорони прав на промислові зразки становить:
а) 20 років;
б) 25 років;
в) 30 років;
г) 40 років;
д) 50 років.
7. Строк правової охорони незареєстрованих промислових зразків
становить:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 5 років.
8. Бази даних, які не є об’єктами авторського права, але для створення
чи використання яких розробником було вкладено значні фінансові
кошти, охороняються правом sui generis (правом особливого роду)
упродовж:
а) 5 років;
б) 7 років;
в) 10 років;
г) 12 років;
д) 15 років.
9. Промисловий зразок відповідно до Директиви 98/71 – це:
а) Зовнішній вигляд виробу в цілому або його частини, який
надає йому, зокрема, характеристики ліній, контурів, кольорів,
форми текстури та/або матеріалу чи його орнаменту;
б) документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне
право на використання його протягом певного строку;
в) нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня
техніки і є промислово придатним;
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г) технічне рішення, що є новим, корисним у господарській
діяльності і може бути практично застосоване;
д) «продукт», «процес» та «нове застосування відомого продукту
чи процесу» (пристрій, спосіб, сполука, композиція,
застосування пристроїв за новим раніше невідомим
призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини
рослин і тварин тощо).
10. Свідоцтво на торгову марку ЄС видається на:
а) 5 років;
б) 10 років;
в) 10 років з можливістю його подовження на 10-річні строки;
г) 5 років з можливістю його подовження на 5-річні строки;
д) 10 років з можливістю його подовження на 5-річні строки.
11. Право слідування на користь автора оригінального твору
мистецтва – це:
а) набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам
літературних, мистецьких та наукових творів отримати
соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності;
б) право автора та його спадкоємців на частку від суми продажу
оригіналу художнього твору, а також оригіналу рукопису
літературного твору;
в) Виключне право передання промислового зразка;
г) Право зазначення авторства на творі мистецтва;
д) Право на визначення долі твору мистецтва автором.
12. Строк дії патенту на промисловий зразок Співтовариства
становить:
а) 5 років;
б) 10 років;
в) 10 років з можливістю його подовження на 10-річні строки;
г) 5 років з можливістю його подовження на 5-річні строки;
д) 10 років з можливістю його подовження на 5-річні строки.
13. З якого моменту
починається строк правової охорони
незареєстрованих промислових зразків у ЄС?
а) З дати, коли зразок став загальнодоступним на території ЄС;
б) З дати, коли зразок перетнув крдон ЄС;
в) З дати, коли зразок представлено публіці;
г) З дати, коли зразок описаний у друкованому виданні або в
мережі Інтернет;
д) З дати, коли зразок почав використовуватись.
14. Директиви – це:
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а) нормативно-правові акти Європейського Союзу обов’язкової
сили та прямої дії на його території;
б) нормативно-правові акти Європейського Союзу обов’язкової
сили для кожної держави-члена, котрій вони адресовані, щодо
результату, однак при цьому залишають за нею вибір методів та форм
досягнення цього результату;
в) акти, що регламентують роботу установ ЄС;
г) індивідуальні акти ЄС для кожної країни окремо;
д) рекомендаційні акти ЄС.
15. Куди повинен звернутись заявник щодо товарів стосовно яких
виникла підозра на порушення прав інтелектуальної власності?
а) До Патентного бюро;
б) Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС;
в) Бюро авторських прав ЄС;
г) Відповідного митного органу;
д) Національного центрального органу, що займається питаннями
інтелектуальної власності, держави-члена ЄС.
16. Доктрина «вичерпання права» означає:
а) Якщо власник інтелектуальної власності реалізував товар на
території держави-члена ЄС, він втрачає право перешкоджати його
імпортуванню з цієї держави до іншої;
б) Закінчення строку права інтелектуальної власності;
в) Відсутність спадкоємців автора, що володіє правом
інтелектуальної власності;
г) Скасування права інтелектуальної власності щодо особи, яка
займалась поширенням контрафактної продукції;
д) Скасування права на захист права інтелектуальної власності.
17. Права власника патенту за Директивою 98/71:
а) Виключне право на використання промислового зразка;
б) Виключне право передання промислового зразка;
в) Виключне право продажу промислового зразка;
г) Виключне право перешкоджати незаконному використанню
промислового зразка третьою особою;
д) Виключне право охорони промислового зразка.
18. Заявку для реєстрації торгової марки Співтовариства можна
направити до:
а) Відомства з гармонізації внутрішнього ринку ЄС;
б) Бенілюкського офісу з інтелектуальної власності;
в) Національного центрального органу, що займається питаннями
інтелектуальної власності, держави-члена ЄС;
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г) Патентного бюро ЄС;
д) Бюро авторських прав ЄС.
19. Хто може звертатись за захистом прав інтелектуальної власності
відповідно до Директиви 2004/48/ЄС?
а) Будь-який споживач;
б) Будь-яка посадова особа центральних органів влади державчленів ЄС;
в) Суддя;
г) Правоволоділець;
д) Особа, що має право на використання об’єкту права
інтелектуальної власності.
20. Які патентні ситеми діють у ЄС?
а) Національні патентні ситеми дежав-членів ЄС;
б) Європейська патентна система;
в) Патентна система країн Бенілюкс;
г) Патентна система ЄС;
д) Світова патентна система.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
***
Тема 13. Аграрне право Європейського Союзу
Спільна аграрна політика ЄС - це комплекс норм і правил, що
регулює сферу виробництва та торгівлі сільськогосподарською
продукцією. Зміст і форми цієї політики відрізняються за видами
сільськогосподарської продукції залежно від її значення, специфіки та
ситуації на ринку.
Система регулювання аграрного ринку в країнах - членах ЄС
передбачає формування ринкових цін на товари, в тому числі засобів
протекціоністського та ліберального регулювання експорту й імпорту
сільськогосподарської продукції.
Еволюція спільної аграрної політики ЄС. Період після Другої
світової війни (1945-1954) був преамбулою створення ЄС. Під час
вивчення факторів, що вплинули на формування спільної аграрної
політики, важливо пам'ятати: єдина політика західних європейських
держав у сільськогосподарському секторі була результатом (а не
причиною) їхнього спільного бажання створити політичний і
економічний союзи.
Плани створення в Західній Європі спільного аграрного ринку
з'явилися ще за кілька років перед заснуванням ЄЕС.
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Протягом 50-х років XX ст., коли відбувалося становлення
спільного європейського ринку, аграрний сектор у межах усіх
майбутніх країн-членів характеризувався значним втручанням уряду.
Хоча способи такого втручання вирізнялися, спільним для країн було
те, що кожна з них намагалася підтримати доходи фермерів за
допомогою утримання внутрішніх цін на основну продукцію вище
рівня цін на світовому ринку. Таке втручання спрямовувалося на
подолання відсталості аграрного сектора та нееластичного попиту на
його продукцію. Країни - члени ЄС були переконані, що інтеграція
їхніх національних економік може бути успішною за умови
забезпечення особливого становища аграрного сектора.
У 1950 р. було створено спеціальний комітет з вивчення
перспектив інтеграції європейського сільського господарства.
Особливо прагнула відкриття ринків європейських держав Франція,
яка і запропонувала створення вищого органу управління у сільському
господарстві зі значними наддержавними повноваженнями:
виробництво мало бути під контролем, ціни - фіксовані, а всі
перешкоди для вільної торгівлі сільськогосподарською продукцією
ліквідовані.
Однак 15 європейських країн, що брали участь у переговорах, не
змогли дійти згоди. Загальній ідеї створення вищого органу
управління у сільському господарстві перешкоджало протистояння
між країнами-членами під час переговорного процесу. Але пропозиції
щодо створення такого органу та наступні дискусії допомогли
визначити особливості сільського господарства країн, що брали участь
у переговорному процесі.
Важливе значення для формування спільної аграрної політики мав
період 1955-1958 рр., коли були прийняті Римські договори та
визначені завдання розвитку сільського господарства ЄС.
Базові принципи спільної аграрної політики були затверджені в
березні 1957 р. у Римських договорах, підписаних шістьма країнами:
ФРН, Францією" Італією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом,
їхня суть така:
- вільна торгівля за однаковими цінами між країнами - учасницями
договору;
- надання переваг продукції, що вироблена в країнах-учасницях, у
порівнянні з імпортною;
- спільна фінансова відповідальність за ринкову та цінову політику
Європейського
Співтовариства
(використання
різноманітних
механізмів підтримки внутрішніх цін на сільськогосподарську
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продукцію, що робить їх вищими за світові ціни та стимулює
виробництво).
Таким чином внутрішній ринок країн - учасниць спільної аграрної
політики ізолювався від чинників, що впливали на рівень світових цін
на сільськогосподарську продукцію. Крім цього, важливим джерелом
поповнення державного бюджету був податок з імпорту
сільськогосподарської продукції.
Ці три принципи чинні впродовж усього періоду існування спільної
аграрної політики і постійно перебувають під захистом Європейської
Комісії.
Цілями спільної аграрної політики ЄС визначено:
- забезпечення стабільного виробництва сільськогосподарської
продукції та помірних цін на продукти харчування;
- гарантування високого стандарту рівня життя для фермерів
завдяки отриманню ними відповідних доходів;
- підвищення продуктивності використання ресурсів у сільському
господарстві внаслідок запровадження прогресивних технологій
виробництва та створення раціональної виробничої системи в
аграрному секторі.
Ці цілі були пов'язані з широкорозповсюдженими проблемами
щодо добробуту сільських територій, відносної відсталості
сільськогосподарського виробництва в багатьох районах, а також
потребою забезпечення безперебійного постачання харчової
продукції.
Засади та принципи спільної аграрної політики були встановлені у
липні 1958 р. на конференції в Стрезі (Італія), а у 1960 р. шістьма
першими країнами - засновницями ЄС було розроблено механізм
їхньої реалізації. Рада ЄС прийняла 14 січня 1962 р. низку законів, які
набули чинності 1 липня 1962 р., що стосувалися регулювання ринків
сільськогосподарської продукції (зокрема системи зборів) і
знаменували створення спільного аграрного ринку. Це означало, що
сільське господарство перестало бути суб'єктом суто державного
управління та контролю, а домовленість 1962 р. можна вважати
офіційним початком спільної аграрної політики. У березні 1965 р.
Європейська Комісія розглянула пропозиції стосовно механізму
спільного фінансування ЄЕС.
Протягом 1975-1985 рр. розширення ЄС за рахунок країн Північної
Європи (Данії, Ірландії та Великої Британії) посилило регіональні
контрасти у розвитку аграрного сектора країн - членів ЄС.
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Розширення ЄЕС передбачає значні економічні наслідки для ЄС у
зв'язку з тим, що Велика Британія може забезпечити значний
експортний ринок для надлишкової продукції Співтовариства. Проте,
в той час як Данія та Ірландія дещо залежали від
сільськогосподарського сектора як засобу використання та
накопичення валюти, Велика Британія, як і Німеччина, була набагато
менш зацікавлена у сільськогосподарських аспектах вступу до ЄЕС
(крім фінансових зобов'язань спільної аграрної політики), а більше - у
розробці та лібералізації промислових ринків ЄС.
Велику Британію, значного імпортера продуктів харчування за
відносно низькими цінами, приєднання до спільної аграрної політики
у короткотерміновій перспективі менш приваблювало, тоді як для
Ірландії та Данії воно мало створити значні переваги для їхнього
аграрного сектора. Відтак пропозиції Великої Британії щодо
запровадження змін у функціонуванні Європейського Співтовариства,
зокрема реформування спільної аграрної політики, отримали суттєву
підтримку з боку інших країн.
У 1974 р., на вимогу новообраного британського (лейбористського)
уряду змінити умови вступу до ЄС, Європейській Комісії було
доручено підготувати документ під назвою "Перегляд діяльності
спільної аграрної політики". Визначено чотири головні проблеми у
функціонуванні спільної аграрної політики:
- неспроможність цінової політики ефективно регулювати спільний
аграрний ринок;
- неспроможність структурної політики збільшити рівень
виробництва
сільськогосподарської
продукції
і
ліквідувати
регіональні відмінності між аграрними секторами країн - членів ЄС;
- постійна загроза єдності ринку з боку системи грошових
компенсаційних платежів;
- зростання бюджетних витрат на спільну аграрну політику.
Незважаючи на те що проблеми були визначені - шляхи їх вирішення
не пропонувалися. Лише у 1979 р., коли швидкий темп зростання
бюджетних витрат на спільну аграрну політику в порівнянні з
власними ресурсами фермерів почав загрожувати проведенню
реформ, Європейська Комісія видала комюніке "Зміни у спільній
аграрній політиці для збалансування ринків і призупинення стрімкого
зростання рівня затрат", яке започаткувало низку серйозних спроб
модифікувати спільну аграрну політику відповідно до зростання
структурного перевиробництва і для кращого її захисту від спроб
зменшити фінансування. Було зроблено дві пропозиції:
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- запровадити заходи в рамках спільної аграрної політики щодо
досягнення рівноваги на ринку, передусім молока та цукру;
- змусити сільськогосподарського виробника взяти участь у
компенсації витрат на реалізацію надлишкової продукції.
Упродовж 80-х років XX ст. Європейська Комісія намагалася
контролювати зростання надлишку сільськогосподарської продукції, а
отже, і бюджетних коштів спільної аграрної політики. З цією метою в
рамках реформ спільної аграрної політики були проведені відповідні
заходи.
Так, у 1982 р. запроваджено граничні обсяги виробництва молока,
цукру, зерна, ріпаку і помідорів як сировини для харчової
промисловості (тобто після перевищення визначеного гарантованого
обсягу продукції виробники не могли розраховувати на її продаж за
повну вартість). Основою для розрахунків було середнє виробництво
за три попередні роки. Як наслідок, ціни на зазначені продукти дещо
знизилися. Крім того, запроваджувалася спільна відповідальність
сільськогосподарських
виробників.
Цей
принцип
успішно
застосовувався у галузі виробництва цукру, а до кінця десятиліття
поширився на молочну і зернову галузі. Однак низькі світові ціни і
"слабкий" долар США загострювали проблему витрат на експортні
відшкодування, в той час як ЄС зайняло редукціоністську позицію під
час переговорів на Уругвайському раунді ГАТТ.
Наприкінці 1983 р. запаси знежиреного молока в ЄС становили
майже 1 млн т; запаси масла були дещо меншими. В умовах такого
суттєвого перевиробництва запровадження квот на закупівлю молока
ознаменувало початок довготривалої спроби Європейської Комісії
подолати найсерйознішу бюджетну кризу в історії ЄС. У 1986 р. квоти
на молоко були дещо зменшені, але розпочаті інтервенційні закупівлі
молочних продуктів і м'яса, що дало змогу дещо знизити цінову
підтримку цих продуктів.
З 1 січня 1986 р., через п'ять років після офіційного вступу Греції
до ЄС, повноправними членами Європейського Співтовариства стали
Іспанія та Португалія, що ще більше посилило внутрішні диспропорції
та суперечності в ЄС.
У 1988 р. було прийнято важливі рішення щодо подальшого
розвитку спільної аграрної політики. Враховуючи зростання
перевиробництва продукції, бюджетних витрат на підтримку
сільського господарства, нерівномірності підтримки фермерів у
рамках спільної аграрної політики, а також під впливом тиску з боку
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міжнародних торгових партнерів, була прийнята перша комплексна
програма, що започаткувала структурні зміни в сільському
господарстві країн - учасниць спільної аграрної політики. Для того
щоби контролювати бюджетні витрати, були запроваджені так звані
сільськогосподарські стабілізатори (система механізмів, завданням
яких є стабілізація аграрних ринків) приблизно для половини
сільськогосподарської продукції, що вироблялася в країнах - членах
ЄС, окрім виробництва яловичини. Якщо фактичний обсяг
сільськогосподарського виробництва перевищував "максимально
гарантовану кількість", ціни підтримки в наступному році мали би
автоматично
зменшуватись
пропорційно
до
перевищення
виробництва. Запроваджувалися максимальні гарантовані квоти
виробництва, вихід за які автоматично знижував підтримку фермерів.
Вводилася також бюджетна дисципліна, яка обмежувала бюджетні
витрати на заходи в рамках спільної аграрної політики не більше ніж
на 3/4 від середнього відсоткового зростання внутрішнього
національного доходу ЄС. Були знижені також інтервенційні ціни і
обсяги інтервенційних закупівель.
Європейська Комісія запровадила низку структурних заходів, у
тому числі добровільну відмову фермерів від використання земель під
сільськогосподарське виробництво. Були розроблені інтенсифікаційні
та диверсифікаційні схеми, щоби полегшити збалансування
пропозиції та попиту й одночасно компенсувати фермерам втрати
доходів. Заохочувалося ведення сільськогосподарського виробництва,
що сприяє захисту навколишнього середовища.
Однак запроваджені наприкінці 80-х років XX ст. заходи, котрі
мали "автоматично" стабілізувати ринки, не сповільнили зростання
перевиробництва продукції. Не очікувалось також, що їх
запровадження матиме довгострокові позитивні ефекти. Фінансування
сільського господарства й надалі відбувалося більш чи менш
пропорційно до обсягу виробленої продукції, що заохочувало до
інтенсифікації й подальшого зростання виробництва. Стабілізатори не
вирішували проблеми високої цінової підтримки з її постійним
стимулом до збільшення виробництва. Невеликі можливості
диверсифікації чи перепрофілювання виробництва з одного боку і
зростаючі в довгостроковому періоді сталі витрати господарств - з
іншого призводили до інтенсивного збільшення виробництва
продукції та зниження пін.
Зернові культури, молочна та м'ясна продукція, ціни на які
всередині ЄС були значно вищими від світових, постійно були в
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надлишку. Це призвело до зростання бюджетних витрат і навіть
спричинило декілька бюджетних криз. У 1992 р. аграрний бюджет
становив близько 35 млрд ЕКЮ, або 0,61 % усього ВВП ЄС-12. У той
же час величина підтримки виробника була близько 66 млрд ЕКЮ, що
засвідчувало, окрім бюджетних витрат, величезні трансфери від
споживачів до виробників через високі внутрішні ціни на продовольчі
товари. Усе це вимагало перегляду чинних регулятивних інструментів
спільної аграрної політики.
У992 р. було запроваджено так звану реформу МакШеррі, яка
отримала назву від імені тодішнього спеціального уповноваженого з
питань сільського господарства ЄС Рея МакШеррі.
Програмою реформ було визначено такі завдання аграрної
політики:
- відновлення рівноваги на аграрних ринках завдяки
ефективнішому регулюванню пропозиції й активнішому впливу на
попит;
- підвищення внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності
європейського сільського господарства завдяки істотному зниженню
цін;
- забезпечення стабільніших доходів на відповідному рівні, а також
більш справедливого розподілу коштів ЄС, якими могла би
скористатися більша кількість аграріїв;
- сприяння багатосторонньому розвитку сільських територій;
- заохочення аграріїв до застосування технологій у виробництві
сільськогосподарської продукції, що забезпечували охорону
навколишнього середовища;
збільшення
обсягів
нехарчового
використання
сільськогосподарської продукції.
Варто згадати, що 1 травня 2004 р. та 1 січня 2007 р. відбулися два
етапи розширення ЄС за рахунок 12 країн Центральної та Східної
Європи. Нині можна стверджувати, що інтеграція аграрного сектору
цих країн здійснилася без проблем. Еволюція стабільності ринків та
інвестиційної діяльності, а також цін на сільськогосподарську
продукцію відбулася досить позитивно.
В 2008 р. у рамках спільної аграрної політики ЄС було
впроваджено нову програму розвитку - "Health Check", яка передбачає
низку змін та надає можливість забезпечити пристосування політики
до нових завдань і можливостей, наприклад, до змін клімату. "Health
Check" модернізує, спрощує й прискорює спільну аграрну політику,
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знімає обмеження для фермерів, допомагаючи їм краще реагувати на
сигнали ринку та протистояти новим викликам.
У листопаді 2008 р. завершився перегляд організаційноекономічного механізму реалізації спільної аграрної політики ЄС,
унаслідок чого стало зрозуміло, що після 2013 р. відбудеться черговий
етап реформування спільної аграрної політики пристосування її до
нових довготермінових тенденцій розвитку світового аграрного
сектору. Європейська Комісія опублікувала комюніке "Спільна
аграрна політика (САП) до 2020 року: назустріч продовольчим,
природно-ресурсним та територіальним викликам майбутнього", де
окреслила можливі варіанти розвитку спільної аграрної політики ЄС у
2013-2020 pp. У другій половині 2011 р. Європейська Комісія має
оприлюднити офіційні документи, в яких міститимуться напрями
нового реформування спільної аграрної політики до 2020 р.
Головною метою чергового реформування спільної аграрної
політики є перехід до більш динамічного, конкурентоспроможного та
ефективного аграрного сектору економіки. Крім того, реалізація
спільної аграрної політики має бути вигідною не лише для фермерів, а
й для усіх громадян ЄС - споживачів та платників податків.
Після проведених Європейською Комісією у 2010 р. громадських
слухань, дебатів та конференцій було визначено три основні цілі
майбутнього розвитку спільної аграрної політики:
- життєздатне виробництво продуктів харчування (створення
безпечних і достатніх запасів продовольства в контексті зрослого
глобального попиту, економічної кризи і набагато вищої
волатильності ринку, активна участь у забезпеченні світової
продовольчої безпеки);
- стале управління природними ресурсами і зміною клімату
(фермери часто змушені надавати перевагу екологічним вигодам
порівняно з економічними, а такі витрати не скуповуються в умовах
вільного ринку);
- збереження територіальної збалансованості та різноманітності
сільських територій (аграрний сектор залишається однією з основних
економічних і соціальних рушійних сил у сільській місцевості,
важливим інструментом підтримки якості життя на сільських
територіях).

121

Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу.
Передумови спільної аграрної політики Європейського Союзу.
Поняття
«сільськогосподарська
продукція»
і
«сільськогосподарський товаровиробник».
2. Правове регулювання ціноутворення у сільському господарстві.
3. Правове регулювання інтервенційних закупівель.
4. Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських
товаровиробників.
5. Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського
виробництва.
6. Правове регулювання експорту та імпорту сільського господарської
продукції.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики.
2. Правові інструменти аграрної політики.
Глосарій: аграрне право Європейського Союзу, спільна аграрної
політики Європейського Союзу, сільськогосподарська продукція,
сільськогосподарський товаровиробник.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
опрацювання.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Правове регулювання
експорту та імпорту сільського господарської продукції».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Засади спільноїаграрної політики ЄС було визначено на:
а) Корнуольській конференції 1947 р.;
б) Стрезькій конференції 1958 р.;
в) Паризькій конференції 1959 р.;
г) Віденській конференції 1970 р.;
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д) Гаазькій конференції 1971 р.
2. Цільова ціна в праві ЄС:
а) Визначає оптимальний рівень цін з точки зору селян, а також
має
гарантувати
відповідно
високий
рівень
доходів
сільськогосподарського виробництва;
б) Спрямована на протидію неконтрольованому зниженню цін на
сільськогосподарську продукцію і запобігання дестабілізації
сільськогосподарських ринків;
в) Визначає мінімальний рівень цін, за якими імпортована
сільськогосподарська продукція може потрапити на ринок ЄС;
г) З одного боку, слугує для стабілізації цін на ринках, а з іншого
– не повинна стимулювати виникнення структурних перевищень цін у
ЄС;
д) Застосовується
для
виплати
компенсацій
сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок вилучення
продукції з продажу у випадку, якщо ціни на неї падають нижче
певного рівня.
3. Порогова ціна в праві ЄС:
а) Визначає оптимальний рівень цін з точки зору селян, а також
має
гарантувати
відповідно
високий
рівень
доходів
сільськогосподарського виробництва;
б) Спрямована на протидію неконтрольованому зниженню цін на
сільськогосподарську продукцію і запобігання дестабілізації
сільськогосподарських ринків;
в) Визначає мінімальний рівень цін, за якими імпортована
сільськогосподарська продукція може потрапити на ринок ЄС;
г) З одного боку, слугує для стабілізації цін на ринках, а з іншого
– не повинна стимулювати виникнення структурних перевищень цін у
ЄС;
д) Застосовується
для
виплати
компенсацій
сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок вилучення
продукції з продажу у випадку, якщо ціни на неї падають нижче
певного рівня.
4. Інтервенційна ціна в праві ЄС:
а) Визначає оптимальний рівень цін з точки зору селян, а також
має
гарантувати
відповідно
високий
рівень
доходів
сільськогосподарського виробництва;
б) Спрямована на протидію неконтрольованому зниженню цін на
сільськогосподарську продукцію і запобігання дестабілізації
сільськогосподарських ринків;
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в) Визначає мінімальний рівень цін, за якими імпортована
сільськогосподарська продукція може потрапити на ринок ЄС;
г) З одного боку, слугує для стабілізації цін на ринках, а з іншого
– не повинна стимулювати виникнення структурних перевищень цін у
ЄС;
д) Застосовується
для
виплати
компенсацій
сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок вилучення
продукції з продажу у випадку, якщо ціни на неї падають нижче
певного рівня.
5. Ціна вилучення продуктів з ринку в праві ЄС:
а) Визначає оптимальний рівень цін з точки зору селян, а також
має
гарантувати
відповідно
високий
рівень
доходів
сільськогосподарського виробництва;
б) Спрямована на протидію неконтрольованому зниженню цін на
сільськогосподарську продукцію і запобігання дестабілізації
сільськогосподарських ринків;
в) Визначає мінімальний рівень цін, за якими імпортована
сільськогосподарська продукція може потрапити на ринок ЄС;
г) З одного боку, слугує для стабілізації цін на ринках, а з іншого
– не повинна стимулювати виникнення структурних перевищень цін у
ЄС;
д) Застосовується
для
виплати
компенсацій
сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок вилучення
продукції з продажу у випадку, якщо ціни на неї падають нижче
певного рівня.
6. Базова ціна в праві ЄС:
а) Визначає оптимальний рівень цін з точки зору селян, а також
має
гарантувати
відповідно
високий
рівень
доходів
сільськогосподарського виробництва;
б) Спрямована на протидію неконтрольованому зниженню цін на
сільськогосподарську продукцію і запобігання дестабілізації
сільськогосподарських ринків;
в) Визначає мінімальний рівень цін, за якими імпортована
сільськогосподарська продукція може потрапити на ринок ЄС;
г) З одного боку, слугує для стабілізації цін на ринках, а з іншого
– не повинна стимулювати виникнення структурних перевищень цін у
ЄС;
д) Застосовується
для
виплати
компенсацій
сільськогосподарським товаровиробникам унаслідок вилучення
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продукції з продажу у випадку, якщо ціни на неї падають нижче
певного рівня.
7. Сільськогосподарська продукція у праві ЄС– це:
а) продукція, вирощена на землі, продукти тваринництва та
рибальства, а також продукти первинної обробки, безпосередньо
пов’язані з цією продукцією;
б) продукти тваринництва та рибальства, а також продукти
первинної обробки, безпосередньо не пов’язані з цією продукцією;
в) продукти тваринництва та рибальства, а також продукти
первинної обробки, безпосередньо не пов’язані з цією продукцією;
г) продукція, вирощена на землі, продукти тваринництва та
рибальства, а також продукти вторинної обробки, безпосередньо
пов’язані з цією продукцією;
д) продукція, вирощена на землі, продукти тваринництва, а також
продукти первинної обробки, безпосередньо пов’язані з цією
продукцією.
8. Рада ЄС за пропозицією якого органу ухвалює заходи щодо
встановлення цін, зборів,
допомоги та кількісних обмежень, а також про встановлення й
розподіл обсягів
можливого вилову риби?
а) Спільного комітету регулювання сільського господарства ЄС;
б) Європейської Комісії;
в) Європейського Суду;
г) Рахункової палати;
д) Європейського Парламенту.
9. Сертифікати, як своєрідна форма статистичного обліку торгівлі ЄС
– це:
а) Фінансові виплати завдання яких полягає у збільшенні
конкурентноздатності сільськогосподарської продукції, виробленої в
ЄС, на світових ринках, а також у заохоченні виробників до експорту
надлишкової сільськогосподарської продукції;
б) Документи, що визначають обсяги експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції, а також терміни їх чинності;
в) Дозволи на вчинення визначеної у них кількості експортноімпортних операцій протягом визначеного в них часу;
г) прив'язка платежів до екологічних стандартів, стандартів
харчової безпеки, охорони здоров'я та умов утримання тварин, а також
підтримки високих аграрних та екологічних умов утримання земель;
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д) документ, що передбачає вдосконалення політики розвитку
сільської місцевості за рахунок надання додаткових коштів, нових
заходів щодо захисту навколишнього середовища, покращення якості
продуктів харчування та допомоги фермерам у досягненні виробничих
стандартів ЄС
10. Експортно-імпортні ліцензії в праві ЄС – це:
а) Фінансові виплати завдання яких полягає у збільшенні
конкурентноздатності сільськогосподарської продукції, виробленої в
ЄС, на світових ринках, а також у заохоченні виробників до експорту
надлишкової сільськогосподарської продукції;
б) Документи, що визначають обсяги експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції, а також терміни їх чинності;
в) Дозволи на вчинення визначеної у них кількості експортноімпортних операцій протягом визначеного в них часу;
г) прив'язка платежів до екологічних стандартів, стандартів
харчової безпеки, охорони здоров'я та умов утримання тварин, а також
підтримки високих аграрних та екологічних умов утримання земель;
д) документ, що передбачає вдосконалення політики розвитку
сільської місцевості за рахунок надання додаткових коштів, нових
заходів щодо захисту навколишнього середовища, покращення якості
продуктів харчування та допомоги фермерам у досягненні виробничих
стандартів ЄС.
11. За загальним правилом сільськогосподарська продукція, що
підлягає інтервенційній закупівлі, має зберігатися на складах:
а) держави-члена ЄС;
б) третіх країн;
в) держав з якими підписана угода про асоціацію;
г) безпосереднього виробника;
д) Європейської компанії.
12. Вперше квоти на виробництво сільськогосподарської продукції
були застосовані в:
а) 1947 р.;
б) 1955 р.;
в) 1967 р.;
г) 1977 р.;
д) 1978 р.
13. Завдання експортних доплат полягає у:
а) збільшенні
конкурентноздатності
сільськогосподарської
продукції, виробленої в ЄС, на світових ринках, а також у
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заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
б) зменшенні
конкурентноздатності
сільськогосподарської
продукції, виробленої в ЄС, на світових ринках, а також у
заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
в) заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
г) заохоченні
покупців
до
імпорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
д) обмеженні чи припиненні імпорту сільськогосподарської
продукції, яка може заподіяти серйозні негативні наслідки для
внутрішнього ринку Співтовариства.
14. Завдання забезпечувальних застережень полягає у:
а) збільшенні
конкурентноздатності
сільськогосподарської
продукції, виробленої в ЄС, на світових ринках, а також у
заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
б) зменшенні
конкурентноздатності
сільськогосподарської
продукції, виробленої в ЄС, на світових ринках, а також у
заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
в) заохоченні
виробників
до
експорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
г) заохоченні
покупців
до
імпорту
надлишкової
сільськогосподарської продукції;
д) обмеженні чи припиненні імпорту сільськогосподарської
продукції, яка може заподіяти серйозні негативні наслідки для
внутрішнього ринку Співтовариства.
15. Хто повинен виплачувати експортні доплати?
а) Комісія ЄС;
б) Рада ЄС;
в) Спеціалізовані державні інтервенційні агенції;
г) Країна імпортер;
д) Країна експортер.
16. В якому році було прийнято Регламент Ради про підтримку
сільського розвитку з Європейського сільськогосподарського фонду
сприяння розвитку села?
а) 2001;
б) 2002;
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в) 2003;
г) 2004;
д) 2005.
17. Система інструментів підтримання цін на сільськогосподарську
продукцію і субсидіювання сільського господарства в спільній
аграрній політиці ЄС, складається з таких елементів:
а) Доходно-цінового;
б) Колективного;
в) Структурального;
г) Колегіального;
д) Сільського.
18. Залежно від того, про яку продукцію йдеться, спільна організація
сільськогосподарських ринків набирає однієї з таких форм (відповідно
до договору про функціонування європейського союзу):
а) спільні правила конкуренції;
б) спільний комітет;
в) спільна відповідальність;
г) обов’язкова
координація
різноманітних
організацій
національних ринків;
д) організація європейського ринку.
19. Під час розроблення спільної сільськогосподарської політики та
окремих методів її
застосування необхідно враховувати (відповідно до договору про
функціонування європейського союзу):
а) інтерси країн сусідів ЄС;
б) особливу природу сільськогосподарської діяльності, що
випливає з соціальної
структури сільського господарства та зі структурних та природних
відмінностей між різними сільськогосподарськими регіонами;
в) потребу
поступового
запровадження
належного
пристосування;
г) той факт, що в державах-членах сільське господарство є
сектором, тісно пов'язаним з усією економікою;
д) інтереси міського населення країн-членів ЄС.
20. З-поміж різнорідних інструментів внутрішнього регулювання
сільськогосподарських ринків у ЄС важливе місце відводиться:
а) ціноутворенню на сільськогосподарську продукцію;
б) впровадженню ГМО;
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в) різним видам обмеження обсягів сільськогосподарського
виробництва (зокрема, квотування виробництва окремих видів
сільськогосподарської продукції);
г) забороні інтервенційних закупівель;
д) преміям і доплатам.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
***
Тема 14. Митне право Європейського Союзу
Митне право є однією з найдавніших галузей права ЄС, оскільки
саме економічне об’єднання через створення митного союзу, спочатку
для декількох видів товарів, а згодом і загального, стало основою
європейських інтеграційних процесів.
Так, основою першого з європейських співтовариств — ЄСВС було
саме створення зони вільної торгівлі щодо двох видів товарів —
вугілля та сталі. Нормами ст. 4а Паризького договору про створення
ЄСВС 1951 р. визначалося, що «товарооборот вугілля та сталі між
країнами, що об’єднуються, буде негайно звільнено від усіх митних
зборів». А започаткований відповідно до Римського договору про
створення ЄЕС 1957 р. митний союз в рамках ЄЕС фактично став
ключовим у формуванні того інтеграційного об’єднання, яким
сьогодні є ЄС.
Розглядаючи генезис митного права ЄС, необхідно назвати два
міжнародних переговорних процеси кінця 40-х pp. минулого століття,
результати яких багато в чому визначили зміст та принципи
формування митних відносин в межах ЄС. По-перше, слід відзначити
процес створення багатосторонньої торговельної системи, що існує
сьогодні в рамках COT. Західноєвропейські країни були активними
учасницями всіх етапів створення цієї системи, включаючи тарифні
переговори 1945 p., Гаванську конференцію 1948 p., наступні раунди
багатосторонніх переговорів в межах ГАТТ тощо. Підписання ГАТТ у
1947 р. фактично визначило більшість сучасних міжнародно-правових
стандартів митного регулювання міжнародної торгівлі, а її положення
стали невід’ємною частиною митного законодавства ЄС. Прийняті за
результатами переговорів в межах ГАТТ/СОТ тарифні поступки є
основою при формуванні ставок Єдиного митного тарифу ЄС.
Сьогодні норми угод СОТ мають пряму дію або є тісно інтегрованими
у вторинне право ЄС.Іншим визначальним переговорним процесом
був так і нереалізований проект зі створення європейського митного
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союзу у 1947—1949 pp. Розроблені в межах цього переговорного
процесу проекти конвенцій стали основою для створення у 1952 р.
Ради Митного Співробітництва (нині Всесвітня Митна Організація),
про що зазначається у п. «d» ст. З Конвенції про створення РМС.
Згодом положення конвенцій ВМО широко використовувалися в
правовому регулюванні митних відносин ЄС, варто лише зазначити,
що саме конвенціями ВМО визначаються номенклатура Єдиного
митного тарифу ЄС, співробітництво у боротьбі з порушеннями
митних правил, цілий ряд митних режимів тощо.
Але безпосередньо митне право ЄС за своїми цілями і завданнями
істотно відрізняється від права вищезазначених міжнародних
міжурядових організацій. Наприклад, якщо звернутися до діяльності
ВМО, то її функції, як зазначено у ст. З вищезгаданої Конвенції про
заснування РМС, характеризуються наступними завданнями: вивчати
та досліджувати різні аспекти митного співробітництва, готувати
проекти конвенцій, розробляти рекомендації щодо єдиного
застосування конвенцій тощо. Тобто, йдеться суто про питання
співробітництва між державами та встановлення загальноприйнятних
стандартів митних процедур.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу. Спільна
сільськогосподарська політика (common agricultural policy).
2. Митний союз Європейського Союзу: мета створення та напрями
діяльності.
3. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Єдиний митний тариф Європейського Союзу: поняття та
структура. Види мит Єдиного митного тарифу Європейського
Союзу.
2. Митна територія Європейського Союзу.
3. Визначення країни походження товарів.
4. Визначення митної вартості товарів.
5. Поняття та види митних процедур.
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Питання для самостійного опрацювання:
1. Поняття інтегрованої товарної номенклатури (the Integrated Tariff
of the European Communities).
2. Види мит Єдиного митного тарифу Європейського Союзу.
Глосарій: Митний союз Європейського Союзу, Єдиний митний
тариф Європейського Союзу, інтегрована товарна номенклатура,
Митна територія Європейського Союзу.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Митний союз
Європейського Союзу: мета створення та напрями діяльності».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. У якому році створено Раду Митного Співробітництва?
а) 1947;
б) 1949;
в) 1950;
г) 1951;
д) 1952.
2. Яку зараз назву має організація, в яку перетворилась Рада Митного
Співробітництва?
а) Всесвітня митна організація;
б) Європейська митна організація;
в) Панєвропейська митна організація;
г) Панєвропейський митний союз;
д) Євразійський митний союз.
3. Ключовим актом вторинного права ЄС в митній сфері є:
а) Закон про спільний митний простір ЄС;
б) Постанова Ради ЄС про спільний митний простір;
в) Митний кодекс ЄС;
г) Положення Європарламенту про митний простір ЄС;
д) Міжнародна угода про митний простір ЄС.
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4. Який орган видає Єдиний митний тариф ЄС?
а) Рада ЄС;
б) Європейська Комісія;
в) Європарламент;
г) Рахункова палата;
д) Митний комітет ЄС.
5. Єдиний митний тариф видається у 2 варіантах:
а) Офіційне видання та інтегроване видання;
б) Офіційне видання та доповнення;
в) Офіційне видання і тлумачення;
г) Офіційне видання та імплементація законодавства;
д) Офіційне видання та скорочений варіант.
6. В якому році набрав чинності перший Єдиний митний тариф?
а) 1947;
б) 1959;
в) 1968;
г) 1970;
д) 1975.
7. В якому році відбулось перше зменшення ставок мит між країнамиучасницями за Римським договором?
а) 1947;
б) 1959;
в) 1968;
г) 1970;
д) 1975.
8. На скільки років була розрахована програма ліквідації митних
бар’єрів?
а) 4;
б) 5;
в) 10;
г) 20;
д) 25.
9. Усунення митних зборів відбувалося шляхом послідовного їх
зменшення на (у відсотках):
а) 4;
б) 5;
в) 10;
г) 20;
д) 25.
10. В якому році було завершено формування митного союзу?
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а) 1947;
б) 1959;
в) 1968;
г) 1970;
д) 1975.
11. Якої групи товарів стосувалися єдині заходи тарифного і
нетарифного регулювання митного союзу ЄС на першому етапі свого
існування?
а) Промислових товарів;
б) Сільськогосподарських товарів;
в) Зброї;
г) Медикаментів;
д) Усього вищезгаданого.
12. Класифікація мит Єдиного митного тарифу ЄС можлива за 2
підставами:
а) За підставами і за специфікою;
б) За режимом і за терміном;
в) За способом нарахування і за видом мита;
г) За спеціалізацією і за терміном;
д) За кваліфікацією і за країною призначення.
13. Застосування тарифних пільг може обмежуватись:
а) Терміном і країою призначення;
б) Тарифними квотами і тарифними лімітами;
в) Способом нарахуваня і видом мита;
г) Відповідальністю і терміном;
д) Країною-імпортером і країною-експортером.
14. Митне законодавство ЄС виділяє 2 види походження товарів:
а) Непреференційне і преференційне;
б) Акцизне і неакцизне;
в) Тарифне і нетарифне;
г) Квотне і лімітоване;
д) Сільськогосподарське і промислове.
15. Процедура зовнішнього транзиту застосовується щодо товарів;
а) Які не належать ЄС;
б) Які належать країні-члену ЄС і країні яка підписала з цією
країною угоду про зовнішній транзит;
в) Які належать африканським країнам;
г) Які належать країнам. Що претендують на членство в ЄС.
16. Питання запобігання, розслідування та покарання за порушення
митних правил, є компетенцією:
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а) Митного комітету ЄС;
б) Європарламенту;
в) Ради ЄС;
г) Європейської Комісії;
д) Національних митних адміністрацій.
17. Походження товару не має значення якщо:
а) Товари повністю отримані чи виготовлені в певній країні;
б) Застосовується усереднена ставка мита;
в) Стосовно товару не застосовуються захисні заходи;
г) Стосовно товару застосовуються захисні заходи;
д) Цей вид товару звільняється від сплати мита.
18. Створення митного союзу було досягнуто реалізацією таких
заходів:
а) Усунення мит та еквівалентних зборів між державамичленами;
б) Уведення кількісних обмежень;
в) Дозвіл захисту внутрішнього ринку за допомогою внутрішніх
податків;
г) Прийняття спільного зовнішнього митного тарифу;
д) Усунення кількісних обмежень та еквівалентних зборів.
19. До основних завдань, на вирішення яких спрямована діяльність
митних органів країн-членів ЄС належать:
а) Захист фінансових інтересів ЄС та держав-членів;
б) Підтримка малого бізнесу в ЄС;
в) Захист ЄС від недобросовісної та протиправної торгівлі з
одночасною підтримкою законної ділової активності;
г) Підтримання належного балансу між митним контролем та
сприянням міжнародній торгівлі;
д) Недопущення товарів третіх країн на ринок ЄС.
20. Митне право ЄС становить сукупність регіональних правових
норм, які регулюють:
а) Відносини щодо функціонування митного союзу ЄС;
б) Відносини щодо торгівлі товарами між ЄС та третіми
країнами;
в) Відносини в митній сфері між ЄС вцілому і країнами
учасниками та третіми країнами і міжнародними
міжурядовими організаціями;
г) Відносини між членами ЄС в напрямку анексії нових
територій;
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д) Відносини між членами ЄС стосовно монополії товарів в
Європі.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
***
Тема 15. Податкове право Європейського Союзу
Однією з найважливіших передумов, що дасть можливість
говорити про становлення дійсно єдиної Європи (крім спільного
бюджету ЄС та запровадження єдиної валюти), є гармонізація
податкових систем країн — членів Європейського Союзу. Вже на
початку 1990-х років стало зрозуміло, що невідповідності в системах
оподаткування країн — членів ЄС створюють перешкоди на шляху
формування єдиного ринку, оскільки вони не сприяють конвергенції
цін. На фоні запровадження євро, збільшення прозорості ринку та
жорсткішої конкуренції негативний вплив податкових бар'єрів став ще
більш очевидним.
При проведенні спільної політики у сфері оподаткування у межах
ЄС, з одного боку, важливе значення має максимально можлива
гармонізація та координація податкових систем країн — членів ЄС у
контексті формування спільної інтеграційної стратегії, а з іншого —
вимога врахування інтересів країн-членів з огляду на те, що податкова
політика з часів Вестфальського миру 1648 р. є символом
національного суверенітету і невід'ємною складовою загальної
економічної політики кожної держави. Одним із принципів
правосуб'єктності держав і символом національного суверенітету є
право кожної суверенної держави встановлювати і стягувати на своїй
території податки. Саме тому в межах Європейського Союзу країничлени здебільшого самі несуть відповідальність за проведення
податкової політики.
Основні види податків ЄС можна представити у вигляді наступної
класифікації: сільськогосподарські податки; митні збори; ПДВ;
прибутковий податок з фізичних осіб, що працюють в апараті ЄС.
Сільськогосподарські податки. Сільськогосподарські податки
встановлюються переважно на сільськогосподарську продукцію, що
імпортується і експортується. Вони розглядаються як засіб проведення
єдиної сільськогосподарської політики і власне джерело бюджету ЄС.
Такий підхід спочатку знайшов своє закріплення в рішеннях Ради про
фінансування загальної сільськогосподарської політики ЄС і про
створення спільних ринків хлібних злаків, м'яса птиці, свинини, яєць,
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фруктів, овочів і вина. Суть сільськогосподарського податку на
продукцію, що імпортується, може бути розкрита на прикладі податку
на імпорт зерна: податок стягується із зерна, що імпортується, якщо
світові ціни нижчі за ціни, пропонованих виробниками зернових
культур держав-членів ЄС. Податок є різницею суми між ціною
виробників в ЄС і ціною імпортного зерна. Таким чином,
забезпечується дохід до бюджету ЄС, захищаються інтереси
виробників в ЄС і спільний ринок зернових культур, що встановлений
і регламентується рішеннями Ради. Податок на сільськогосподарську
продукцію, що експортується, має своєю метою, окрім забезпечення
прямих надходжень до бюджету ЄС, утримувати держави-члени в
рамках єдиної аграрної політики ЄС. Сума, що стягується як податок,
є різницею між світовими цінами (які в цьому випадку вище за ціни
ЄС) і узгодженим рівнем цін в ЄС на цю продукцію.
Особливість податків на сільськогосподарську продукцію, що
імпортується і експортується, полягає в тому, що сфера їх
застосування і ставки визначаються в рамках механізму єдиної
аграрної політики, а порядок їх обчислення і сплати регулюється
Митним кодексом ЄС. По своїй суті ці податки — митні збори на
продовольчі товари.
Сільськогосподарські податки можуть використовуватися також і
для введення обмежень на виробництво певних видів продукції.
Митні збори. Митні збори є другим видом обов'язкових платежів,
що складають систему «власних ресурсів» ЄС. Вони виконують
переважно протекціоністську функцію і встановлюються, як правило,
у формі антидемпінгових і компенсаційних мит.
Митні збори встановлюються на зовнішніх кордонах ЄС відносно
товарів, що імпортуються і експортуються, і визначаються з
урахуванням наступних характеристик: 1) тарифікації товарів; 2)
походження товарів; 3) кількості товарів; 4) митній вартості товарів;
5) тарифної ставки.
Тарифікація товарів здійснюється на основі Комбінованої
номенклатури товарів, де кожен вид товару має відповідний код.
Походження і митна вартість товарів визначаються в Митному кодексі
ЄС (ст. 24, 29, 31). Тарифні ставки встановлюються відповідно до
Єдиного митного тарифу.
Правову основу застосування митних зборів складає обширне
законодавство ЄС, міжнародні угоди ЄС про свободу торгівлі і
Генеральна угода по тарифам і торгівлі (ГАТТ). Фактично митне
право ЄС є витягами і навіть обширними запозиченнями з актів
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міжнародного митного права і, перш за все, з ГАТТ. Це видно не
тільки при текстовому порівнянні відповідних правових актів, але і з
практики їх застосування. Наприклад, у випадку, якщо митну вартість
товарів неможливо визначити відповідно до положень Митного
кодексу ЄС, то питання вирішується на основі принципів ГАТТ.
Податок на додану вартість. Податок на додану вартість (ПДВ) є
найбільш перспективним з погляду фінансування діяльності ЄС.
Наявність ПДВ в податковій системі держави є обов'язковою
умовою її приєднання до Європейського Союзу, оскільки фінансові
надходження від податку на додану вартість складають одне з
основних джерел формування бюджету ЄС. ПДВ встановлюється в
державах-членах, які і визначають розмір його податкової ставки в
межах, визначених законодавством ЄС.
Доходи, що надходять від ПДВ до бюджету Європейського Союзу,
являють собою встановлену рішенням Ради єдину процентну надбавку
до ставки ПДВ в державах-членах. Об'єкт обкладення визначається
законодавством ЄС. Відповідно до Шостої директиви обкладенню
ПДВ підлягають: постачання товарів і надання послуг на території
держави-члена, здійснювані платником податків на основі зворотного
задоволення; придбання товарів, що перетинають кордони державчленів; імпортування товарів з країн, що знаходяться поза межами
кордонів митної території ЄС.
Застосування ПДВ до поставок товарів на території держав-членів
можливо лише при дотриманні ряду умов, перелік яких закріплюється
в законодавстві ЄС, зокрема в Шостій директиві про ПДВ: 1) товари,
що поставляються повинні бути об'єктом ПДВ і не входити в перелік
товарів, що не підлягають обкладенню даним податком; 2) постачання
товарів повинне здійснюватися особою, що має статус платника
податків; 3) постачання товарів повинне бути частиною економічної
діяльності особи, що має статус платника податків; 4) постачання
товарів повинне здійснюватися або плануватися на основі зворотного
задоволення.
Застосування ПДВ відносно товарів, що перетинають кордони
держав-членів усередині ЄС, здійснюється за місцем призначення
товару, тобто в країні, куди він ввезений. Платником є особа, якій
товар був поставлений як імпорт. Виняток становлять деякі види
товарів (товари, що купуються через пошту, і деякі інші, відносно
яких діє принцип сплати ПДВ по місцю «виробництва»).
Застосування ПДВ відносно товарів, що імпортуються з країн, що
знаходяться поза межами кордонів митної території ЄС, здійснюється
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відповідно до процедури, аналогічної процедурі стягування митного
збору з товарів, що імпортуються.
Прибутковий податок з фізичних осіб. Прибутковий податок з
фізичних осіб, що працюють в апараті ЄС, є четвертим податковим
джерелом бюджету ЄС. Цей податок був установлений Протоколом
про привілеї і імунітет ЄС 1965 р. і передбачає, що посадовці та інші
службовці ЄС «підлягають обкладенню на користь Співтовариств
податком на заробітну плату і винагороди, що виплачуються їм
Співтовариствами» (ст. 13).
Лекційне заняття
План
1. Поняття податкового права та податкової політики Європейського
Союзу. Джерела податкового права Європейського Союзу.
2. Поняття податкової системи. Правове регулювання податків.
3. Види податків Європейського Союзу. Податок з доходів фізичних
осіб.
Уникнення подвійного оподаткування. Оподаткування компаній.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Установчі договори.
2. Загальні принципи права.
3. Регламенти. Директиви. Рішення суду Європейського Союзу.
Правова доктрина Європейського Союзу.
4. Правове регулювання податків.
Глосарій: податкове право Європейського Союзу, податкова
політика Європейського Союзу, податкова система Європейського
Союзу, податок з доходів фізичних осіб в Європейському Союзі.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
опрацювання.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Види податків
Європейського Союзу».
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Функціяю конституційних актів ЄС в галузі податкового права,
виконують:
а) Установчі договори;
б) Нормативні акти вторинного права;
в) Рішення Суду ЄС;
г) Загальні принципи права;
д) Постанови Ради ЄС.
2. Правові принципи, що застосовуються до регулювання податкових
відносин, можна поділити на:
а) Установчі і нормотворчі;
б) Загальні та спеціальні;
в) Первинні і вторинні;
г) Основоположні і похідні;
д) Загальні і конкретизуючі.
3. Принципи субсидіарності та пропорційності можна віднести до:
а) Первинних принципів;
б) Основоположних принципів;
в) Загальних принципів;
г) Спеціальних принципів;
д) Конкретизуючих принципів.
4. Заборону на запровадження будь-яких обов’язкових платежів, що є
рівнозначними миту, можна віднести до:
а) Первинних принципів;
б) Основоположних принципів;
в) Загальних принципів;
г) Спеціальних принципів;
д) Конкретизуючих принципів.
5. Регламент, як джерело податкового права ЄС, можна віднести до:
а) Установчі договори;
б) Нормативні акти вторинного права;
в) Рішення Суду ЄС;
г) Загальні принципи права;
д) Постанови Ради ЄС.
6. Податкові справи, що їх розглядає Суд ЄС, можна поділити на 2
категорії:
а) Такі, що дають роз’яснення норм інтеграційного права, але не
містять заборони і Такі, що дають роз’яснення норм
інтеграційного права імістять заборони;
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б) Призначають покарання і відмовляють у розгляді;
в) Приймають директиви і відміняють директиви;
г) Приймають черговий Регламент і вносять поправки у
існуючий Регламент;
д) Затверджують установчі договори міжнародних конференцій і
приймають рішення про вихід з міжнародних союзів.
7. До норм, так званого «м’якого права», можна віднести:
а) Митний кодекс ЄС;
б) Податковий кодекс ЄС;
в) Регламент про податкові збори та еквівалентні платежі;
г) Директиву про вибіркове оподаткування;
д) Кодекс поведінки щодо оподаткування бізнесу.
8. Тарифікація товарів, де кожен вид товару має відповідний код,
здійснюється на засадах:
а) Тарифної сітки ЄС;
б) Кодексу тарифів і зборів;
в) Митного кодексу ЄС;
г) Комбінованої номенклатури товарів;
д) Договору про спільне оподаткування.
9. Порядок визначення походження та митної вартості товарів
міститься в:
а) Тарифній сітці ЄС;
б) Кодексі тарифів і зборів;
в) Митному кодексі ЄС;
г) Комбінованій номенклатурі товарів;
д) Договорі про спільне оподаткування.
10. В якому році набрала чинності Конвенція про уникнення
подвійного оподаткування підписана 23.07.1990 р.?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1992;
г) 1994;
д) 1995.
11. У якому році Рада організації Економічного співробітництва та
Розвитку затвердила стандарти трансфертного ціноутворення?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1992;
г) 1994;
д) 1995.
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12. В якому році прийнято Директиву Ради ЄС «Про основні
положення для підакцизної продукції та її зберігання, переміщення і
контроль за нею»?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1992;
г) 1994;
д) 1995.
13. Яка країна вперше запровадила ПДВ?
а) Велика Британія;
б) Франція;
в) Італія;
г) Іспанія;
д) Швейцарія.
14. В якому році вперше запроваджено ПДВ як податок?
а) 1954;
б) 1961;
в) 1968;
г) 1970;
д) 1980.
15. В Договорі про Функціонування Європейського Союзу податкова
політика закріплюється опосередковано через проведення:
а) Митної політики;
б) Корпоративної політики;
в) Фінансової політики;
г) Аграрної політики;
д) Конкурентної політики.
16. Який з вказаних видів податків належить до такого, шо не
регулюється винятково нормами національного права держав-членів?
а) Податок з доходів фізичних осіб;
б) Земельний податок;
в) Податок на майно;
г) Податок корпорацій;
д) Податок податок з доходів при їх розподілі між
материнськими і дочірніми компаніями.
17. Який вид організаційно-правової форми повинно
мати
господарське товариство щоб користуватися перевагами щодо
Директиви 90/434/ЕЕС «Про загальну систему оподаткування, що
застосовується до злиття, поділу, часткового поділу, переведення
активів та обміну акціями щодо компаній різних держав-членів, а
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також щодо переносу зареєстрованого офісу Європейської компанії чи
Європейського кооперативного товариства між державами-членами»?
а) Акціонерне товариство;
б) Товариство з додатковою відповідальністю;
в) Товариство з обмеженою відповідальністю;
г) Товариство з повною відповідальністю;
д) Акціонерне командитне товариство.
18. Відповідно до загальної методики, що пропонується Комісією ЄС,
об’єктами оподаткування, що включаються в базу оподаткування
податком з доходів фізичних осіб, є:
а) Доходи від праці за наймом;
б) Доходи від самозайнятої діяльності;
в) Доходи від кпіталу;
г) Доходи або прибуток юридичних осіб;
д) Все вище зазначене.
19. Відповідно до ст. 2 Директиви 2006/112 про загальну систему
податків на додану вартість, оподаткуванню ПДВ за певними
винятками підлягають:
а) Безоплатне придбання товарів на території держави-члена ЄС;
б) Оплатна реалізація товарів на території держави-члена ЄС
оподатковуваною особою, що діє у такій якості;
в) Оплатна купівля всередині ЄС товарів на території державичлена;
г) Експорт товарів;
д) Імпорт товарів.
20. Податкові відносини, відповідно до того, який з рівнів податкового
права застосовується, поділяються на відносини, шо:
а) Регулюються винятково нормами податкового права
національного рівня;
б) Регулюються винятково нормами податкового права
наднаціонального рівня;
в) Регулюються винятково нормами податкового права як
національного так і наднаціонального рівня;
г) Регулюються нормами податкового права міжнародних
організацій;
д) Регулюються винятково нормами податкового права третіх
країн.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
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***
Тема 16. Конкурентне право Європейського Союзу
Конкурентне право ЄС – це сукупність норм, що
забороняютьатиконкурентние
угоди
між
підприємствами
і
зловживання підприємствами їх домінуючим становищем. Як
підприємств (undertakings) виступають як юридичні, і фізичні особи.
Для конкурентного права ЄС характерно порівняно м'яке
регулювання монополістичній діяльності. Якщо найстаріше сучасне
антимонопольне право – американське — побудовано на принципі
заборони монополізацію ринку і будь-яка діяльності, що призводить
до такий монополізації (ст. 2 Закону Шермана 1890г.), то норми
конкурентного права ЄС передбачають такої заборони. Конкурентне
право ЄС зосереджує свою увагу переважно на ринковому поведінці
фірм. Контроль над структурою ринку, т. е. з того, які частка ринку
мають окремі фірми, грає у європейському праві меншезначение2.
Останніми роками, проте, особливо після ухвалення 1989 р. Радою ЄС
Регламенту № 4064/89, питанням структури ринку, як ВанМиарт, член
Комісії ЄС, відповідальний за конкуренцію, приділяється дедалі
більше уваги.
Така особливість конкурентного права ЄС пов'язано з тим, що
останніми роками розробки та підписання Римського договору
найбільшими у світі компаніями були, переважно, американські. Для
зміцнення позицій у торгівлі європейських фірм країни — учасниці
Договору були зацікавлених у тому, щоб у рамках Спільного ринку
існували досить потужні компанії. Ця причина зберігає свою значення
й у наші дні, оскільки більшість найбільших корпорацій перебувають
як і поза ЄС. До них тепер, крім американських, належать чимало
японських фірми.
Історично конкурентне право ЄС виник як міжнародне
конкурентне право конфедерації ЄЕС. Принаймні трансформації
такого поєднання держав в федеративну державу, з перетворенням
конфедеративних органів в федеративні, конкурентне право ЄС
перетворюється поступово з міжнародного у внутрішній.
Джерелом конкурентного права до ЄС є передусім Договір про
створення ЄЕС, підписаний в Римі в 1957 р. представниками шести
країн, особливо її ст. 85 і 86, з урахуванням інтересів усіх тих
поправок, що були внесені до нього наступними угодами про вступ у
цього ще восьми країн, і навіть Договором про ЄС, підписану
Маастрихті 1992 р.
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Норми конкурентного права містяться й у вказівках ЄС, який,
поруч із Європейським Парламентом, є його законодавчим органом. У
тому числі найбільше значення мають такі: Регламент № 17 від 6
лютого 1962 р. - перше розпорядження щодо застосування ст. 85 і 86
Договору; Регламент № 19/65 від 2 березня 1965 р. про застосування
розділу 3 ст. 85 Договору - встановити категорій угод й погоджених
дій (у ньому йдеться про вилучення з-під дії ст. 85); Регламент №
4064/89 від 21 грудня 1989 р. про контроль над концентраційними
діями підприємств (над злиттями підприємств і встановленням
контролю за ними).
Далі, норми конкурентного права містяться й у вказівках і
директивах Комісії ЄС (органу, наділеного виконавчої влади і має
тому нормотворчі іквазисудебние повноваження) і її рішеннях за
конкретними справами, стали адміністративними прецедентами. І,
нарешті, останній за його місцем у процесі виконання норм
конкурентного права, але з значенням, джерело права — судова
практика, т. е. рішення. Судна першої інстанції, і Судна правосуддя
ЄС з конкретних справ, стали зразками, прецедентами, до ухвалення
цими судами рішень щодо аналогічним справам. Ці судові постанови
приймаються зазвичай по розгляді скарг щодо рішень Комісії ЄС.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика конкурентного права Європейського
Союзу. Джерела конкурентного права Європейського Союзу.
2. Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності.
3. Принцип de minimis. Політика лояльності (leniency policy).

1.
2.
3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Антиконкурентна узгоджена практика.
Зловживання домінуючим становищем на ринку. Вплив на ринку
(market power).
Зловживання проти структури ринку: поняття та види.
Поняття концентрації підприємств. Контроль за концентрацією
підприємств.

Питання для самостійного опрацювання:
1. Відповідний товарний ринок (relevant product market).
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Глосарій: конкурентне право Європейського Союзу, принцип de
minimis, політика лояльності (leniency policy), антиконкурентна
узгоджена практика, зловживання домінуючим становищем на ринку,
вплив на ринку (market power), відповідний товарний ринок (relevant
product market).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Джерела конкурентного
права Європейського Союзу».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Передумовою сучасного розуміння поняття, а також загальних
механізмів правового регулювання, конкурентних відносин є:
а) Ринкова політика Бісмарка;
б) Антитрестівське законодавство США;
в) Закон про конкуренцію Маршала;
г) Конкурентні реформи Столипіна;
д) Підприємницький кодекс королевиВікторії.
2. Систему правового регулювання більшою мірою проконкурентного,
ніж антимонопольного спрямування називають:
а) Європейською моделлю;
б) Американською моделлю;
в) Вільною моделлю;
г) Спеціальною моделлю;
д) Євразійською моделлю.
3. Систему правового регулювання спрямованою на зменшення
обмежень свободи торгівлі і більшою мірою, такою, що має своєю
метою оголошення поза законом монопольної влади і прибутку
посередників, називають:
а) Європейською моделлю;
б) Американською моделлю;
в) Вільною моделлю;
г) Спеціальною моделлю;
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д) Євразійською моделлю.
4. Яка модель правового регулювання конкурентних відносин у
Канаді?
а) Європейська модель;
б) Американська модель;
в) Вільна модель;
г) Спеціальна модель;
д) Євразійська модель.
5. Яка модель правового регулювання конкурентних відносин у
Австрії?
а) Європейська модель;
б) Американська модель;
в) Вільна модель;
г) Спеціальна модель;
д) Євразійська модель.
6. Під політикою ЄС в галузі конкуренції розуміють 2 напрями, що
стосуються:
а) Фізичних осіб та приватних підприємств;
б) Корпорацій та держав;
в) Країн-членів та третіх держав;
г) Країн-членів та міжнародних організацій;
д) Приватних підприємств і діяльності державних органів і
органів, що фінансуються державою.
7. Як називається спеціальний адміністративний орган з питань
захисту конкуренції в структурі ЄС?
а) Відділ боротьби з монополією;
б) Управління з питань конкурнтного права;
в) Головний офіс з питань підприємництва;
г) Генеральний директорат «Конкуренція»;
д) Комітет з питань конкуренції.
8. В якому році набув чинності Регламент Ради ЄС від 16.12.2002
щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81, 82
Договору?
а) 2002;
б) 2003;
в) 2004;
г) 2005;
д) 2006.
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9. Скільки відсотків від загального обороту за попередній фінансовий
рік, не повинен перевищувати штраф для кожного суб’єкта
господарювання, що беруть участь у порушенні?
а) 1;
б) 5;
в) 10;
г) 15;
д) 20.
10. Найважливіші правила конкуренції, за Договором про
функціонування Європейського Союзу, сформульовані у 2 відділах,
які мають назву:
а) Правила, які застосовуються до підприємств і державна
допомога;
б) Правила конкуренції і способи покарання;
в) Основні положення про конкуренцію і штрафні санкції;
г) Забезпечення попиту і пропозиції та регулювання монополій;
д) Дотримання ринкової економіки і захист економічних
інтересів ЄС.
11. Конкурентні норми Договору про функціонування Європейського
Союзу застосовуються, якщо:
а) Встановлено, що існує порушення монополії на внутрішньому
ринку;
б) Встановлено, що існує загроза порушення монополії на
внутрішньому ринку;
в) Встановлено, що існує порушення або загроза порушення
конкуренції на внутрішньому ринку;
г) Юридичні особи з третіх країн бажають провадити
підприємницьку діяльність на внутрішньому ринку ЄС;
д) Підприємство з країни-члена ЄС бажає провадити
підприємницьку діяльність в третіх країнах.
12. На національному рівні застосування правил конкуренції ЄС
здійснюється:
а) Спеціально створеними органами при підприємстві;
б) Спеціальним бюро з конкуренції при ООН;
в) Органами СОТ;
г) Органами ЄС, що безпосередньо закріплені в положеннях
засновницьких договорів;
д) Органами держав-членів.
13. На наднаціональному рівні застосування правил конкуренції ЄС
здійснюється:
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а)
б)
в)
г)

Спеціально створеними органами при підприємстві;
Спеціальним бюро з конкуренції при ООН;
Органами СОТ;
Органами ЄС, що безпосередньо закріплені в положеннях
засновницьких договорів;
д) Органами держав-членів.
14. Хто керує спеціальним адміністративним органом з питань захисту
конкуренції в структурі ЄС?
а) Заступник Голови Ради ЄС;
б) Один з єврокомісарів, членів Комісії ЄС;
в) Голова європарламенту;
г) Один з євродепутатів;
д) Заступник Голови Рахункової палати.
15. Як називається спеціальна мережа конкурентних органів, що
складається з органів з питань захисту конкуренції держав-членів та
Європейської Комісії?
а) Конкурентний ринок ЄС;
б) Конкурентна мережа ЄС;
в) Європейська мережа органів з питань захисту конкуренції;
г) Мережа захисту конкуренції ЄС;
д) Європейська економічної безпеки.
16. Конгломератним злиттям вважається:
а) Злиття, що відбувається між виробниками різних товарів, що
не конкурують між собою;
б) Злиття між виробниками і дистриб’юторами їх товарів;
в) Злиття між незалежними виробниками і такими, що
конкурують між собою на одному ринку;
г) Злиття між корпораціями з різних країн;
д) Злиття між виробником з держави-члена ЄС і виробником з
третіх країн.
17. Визначаючи цілі права конкуренції ЄС, виділяють 3 основні
положення:
а) Інтеграція;
б) Незалежність;
в) Справедливість;
г) Прибутковість;
д) Ефективність.
18. До жорстких картелів належать:
а) Угоди про фіксовані ціни;
б) Угоди про науково-дослідну діяльність;
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в) Угоди про поділ ринку;
г) Угоди про спеціалізацію;
д) Колективні угоди про ексклюзивну дистрибуцію.
19. До угод про кооперацію належать:
а) Угоди про фіксовані ціни;
б) Угоди про науково-дослідну діяльність;
в) Угоди про поділ ринку;
г) Угоди про спеціалізацію;
д) Спільні підприємства з метою кооперації.
20. Комісія може своїм рішенням накладати на суб’єктів
господарювання та об’єднання суб’єктів господарювання штрафи, що
не перевищують 1% загального обооту за попередній фінансовий рік,
у тих випадках, коли умисно або через необережність:
а) вони надали неточну або таку, що вводить в оману,
інформацію у відповідь на вимогу;
б) печатки, накладені посадовими чи іншими особами, які брали
участь у проведенні перевірки та призначені Комісією, були
зламані;
в) під час перевірок вони надали у неповній формі книги чи інші
записи, пов’язані з підприємницькою діяльністю, що
вимагалися, або відмовились проходити перевірку;
г) якщо виникла підозра у вчиненні підприємством протиправних
дій;
д) через наявність серед власників або засновників підприємства
осіб громадян країни, що не є членом ЄС.
Джерела і література: [12], [18], [32], [45].
***
Тема 17. Корпоративне право Європейського Союзу
Свобода заснування і економічної діяльності є складовою такого
фактора виробництва, як свобода руху послуг. Відмінності між цими
складовими визначаються головним чином часовим характером
економічної діяльності, пов'язаної зі здійсненням цієї свободи.
Право на заснування та економічну діяльність передбачене у
статтях 49-55 ДФЄС. Відповідно до положень ст. 49 "забороняються
будь-які обмеження свободи заснування та економічної діяльності
громадян держав-членів та території іншої держави-члена. Подібна
заборона стосується також обмежень щодо створення агентств, філій
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чи дочірніх компаній громадянами будь-якої держави-члена на
території іншої держави-члена.
Свобода заснування включає право на самостійну діяльність, а
також на створення компаній або фірм відповідно до положень ст. 54
та згідно з умовами, встановленими на законодавчому рівні для
громадян власної держави-члена, у випадках, які стосуються
створення підприємств, відповідно до положень глави, що стосується
капіталів".
Свобода заснування та економічної діяльності означає заборону
прямої або непрямої дискримінації суб'єктів підприємницької
діяльності держав-членів та території іншої держави-члена. Згідно з
рішенням Суду ЄС у справі 194/84 Steinhauser [1985] це випливає із
загальної заборони дискримінації на національному грунті,
закріпленої у ст. 12 Договору про заснування Європейського
співтовариства (нині - ст. 18 ДФЄС). Справа стосувалася відмови у
наданні в оренду владою Біаріца (Франція) громадянинові Німеччини
рибальської хати з метою її використання для організації виставок і
продажу виробів ремісників, оскільки такі приміщення могли
отримувати в оренду тільки громадяни Франції. Суд ЄС визнав, що
такі обмеження порушують не лише ст. 43, а й ст. 12 Договору про
заснування Європейського співтовариства.
Проте держави-члени Євросоюзу можуть вводити певні обмеження
свободи заснування та економічної діяльності, якщо вони
застосовуються недискримінаційним чином; виправдані вимогами
захисту суспільних інтересів; припустимі для досягнення мети;
вживаються в межах та обсязі, необхідних для досягнення мети. У
справі 2/74 Reyners [1974] позивачем був громадянин Голландії, що
мешкав у Бельгії, де він народився та отримав диплом про юридичну
освіту, а також інші документи, необхідні для роботи адвокатом.
Однак бельгійське законодавство забороняло іноземцям займатися
адвокатською практикою в країні, посилаючись на те, що робота
адвоката органічно пов'язана з публічними послугами щодо
відправлення правосуддя, а участь адвоката у судових процедурах
часто є обов'язковою. Суд ЄС вирішив справу на користь Рейнерса
визнав, що такі обмеження порушують положення ст. 43 Договору про
заснування Європейського співтовариства, оскільки діяльність
адвоката не пов'язана з виконанням владних повноважень.
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Свобода заснування не поширюється на види діяльності, які в
державі-члені пов'язані з виконанням владних повноважень (ст. 51
ДФЄС).
Іншими підставами для введення певних обмежень свободи
заснування є охорона громадського порядку, державна безпека,
охорона здоров'я (ст. 52 ДФЄС, Директива ЄЕС 2004/38).
Директива ЄС 2004/38 визначає умови для в'їзду громадян інших
держав-членів та їх сімей на територію країни перебування для
здійснення підприємницької діяльності. Стаття 2 Директиви
застосовується до всіх громадян Євросоюзу, хто бажає здійснити своє
право на заснування або на надання чи отримання послуг та членів їх
сімей.
Директива ЄС 2004/38 вимагає від держав-членів гарантувати
підприємцям, які реалізують своє право на заснування, безвізовий
в'їзд та виїзд з території країни перебування (ст. 2). У випадках, коли
таке тимчасове перебування перевищує тримісячний термін,
вимагається його формалізація через отримання довідки про
реєстрацію. Для її одержання необхідно пред'явити посвідчення особи
чи паспорт, а також надати докази, що підтверджують факт заняття
ненайманою працею (ст. 8). Стаття 16 Директиви передбачає
можливість отримання дозволу на постійне проживання для
підприємців, які працюють самостійно та користуються свободою на
заснування після завершення п'ятирічного терміну перебування в
державі.
Директива ЄС 2004/38 надає можливість підприємцям державчленів, які працюють самостійно, залишатися в державі перебування
після закінчення там своєї діяльності до завершення п'ятирічного
терміну. При цьому вони отримують право на рівне ставлення з
громадянами країни перебування. Умови для отримання такого права
такі самі, як і у випадку з робітниками та членами їх сімей (Директиви
ЄЕС 1251/70).
Підприємці отримують право придбання та використання землі та
будинків у країні перебування тощо (ст. 44 (д) ДФЄС).
Держави-члени зобов'язані надавати національний режим стосовно
фінансової участі громадян інших держав-членів у капіталі товариств,
визначених згідно зі ст. 54 ДФЄС.
Свободою заснування можуть користуватися тільки суб'єкти
підприємницької діяльності з інших, ніж країна перебування, державчленів Євросоюзу. Суб'єкти підприємницької діяльності країни
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походження не можуть користуватися цією свободою у власній
державі-члені. Тому вони не можуть посилатися на право Євросоюзу,
якщо в країні походження щодо них діють будь-які обмеження на
заснування та економічну діяльність.
Важливою передумовою для забезпечення свободи заснування та
економічної діяльності, а також свободи надання послуг є взаємне
визнання державами-членами професійних кваліфікацій та дипломів.
Гармонізація законодавства у цій сфері передбачена ст. 53 Договору
про функціонування ЄС, в якій зазначається, що з метою сприяння
особам у веденні їх самостійної професійної діяльності органи
Євросоюзу приймають директиви про взаємне визнання дипломів,
сертифікатів та інших офіційних свідоцтв професійної підготовки.
Вимоги щодо певної кваліфікації осіб та інші правила, які
стосуються доступу до регульованих державами-членами видів
економічної діяльності, визначають переважно галузеві та професійні
установи країн Євросоюзу. Такі вимоги стосуються освіти та
професійної підготовки, а також професійної етики.
Треба зазначити, що згадані директиви стосовно визнання
кваліфікацій не відносяться безпосередньо до громадян третіх країн, а
також кваліфікацій, отриманих за межами Євросоюзу.
Практика Суду ЄС стосується особливих випадків відсутності
взаємного визнання державами-членами Євросоюзу кваліфікацій,
необхідних для здійснення свободи заснування та економічної
діяльності, і вимагає від національних властей у таких випадках
порівнювати кваліфікації або дипломи, видані національними
учбовими закладами, з тими, що отримані в інших країнах Євросоюзу,
з метою визначення можливості допуску особи до заняття тією чи
іншою діяльністю (справи 340/89 Vlassopoulou [1989] та С-238/98
Hocsman [2000]),
Інша категорія вимог для здійснення економічної діяльності в
Євросоюзі визначається правилами професійної етики. Такі правила
стосуються
кваліфікації,
організації,
етики,
контролю
і
відповідальності осіб, зайнятих у різних сферах економічної
діяльності і надання послуг, і встановлюються в інтересах суспільства.
У справі 33/74 Van Binsbergen [1974] йшлося про право голландського
адвоката, якій мешкав у Бельгії, виступати у голландському суді.
Власті Голландії заперечували це право, оскільки згідно з
національним законодавством юридичними представниками у суді
можуть бути тільки ті, хто працює в Нідерландах. Проте Суд ЄС
підтримав таке право, пославшись на те, що ст. 49 Договору про
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заснування Європейського співтовариства (нині - ст. 56 ДФЄС)
забороняє будь-яку дискримінацію надавача послуг на підставі його
національності або того, що він не працює в країні, де ця послуга має
надаватися. При цьому Суд ЄС зазначив, що на суб'єктів
підприємницької діяльності країн Євросоюзу, які надають послуги в
іншій державі-члені, поширюються правила професійної етики,
зокрема ті, що стосуються вимоги постійного проживання в країні, де
такі послуги надаються, у випадках здійснення правосуддя, і це може
спричинити розбіжності між необхідністю забезпечення свободи
надання послуг і вимогами, які встановлюють правила професійної
етики. Виведена Судом ЄС у цій справі "формула Ван Бінсберген"
означає, що правила професійної етики, які перешкоджають свободі
надання послуг, можуть застосовуватися, якщо вони не мають
дискримінаційного характеру.
У справі 279/80 Webb [1981] стосовно необхідності для
громадянина Великої Британії, який займався направленням
персоналу до Голландії для працевлаштування на тимчасовій основі у
фірмах в цій країні, мати видану голландськими властями ліцензію,
Суд ЄС вказав на те, що при застосуванні правил професійної етики
країни перебування необхідно враховувати також наявність
відповідних вимог до надавача послуг у країні його походження.
Якщо вони застосовуються, то власті країни перебування повинні це
враховувати і не встановлювати додатковий контроль за його
діяльністю.
У справі 205-84 Commission v. Germany (Insurance Services) [1986],
в якій ішлося про вимоги з боку німецького законодавства про те, щоб
усі страховики, які надають страхові послуги, постійно працювали у
Німеччині і отримали дозвіл на таку діяльність від німецьких властей,
Суд ЄС визначив критерії застосування правил професійної етики, які
можуть обмежувати свободи заснування та економічної діяльності, а
також свободу надання послуг. До таких критеріїв може бути
віднесений захист справжніх суспільних інтересів. У цьому випадку
правила професійної етики, якщо вони спрямовані на підтримку
стандартів і забезпечують цілісність системи, не будуть суперечити
положенням статей 43 та 49 Договору про заснування Європейського
співтовариства (нині - статті 49 і 56 ДФЄС). Проте Суд ЄС також
визнав, що національне законодавство, яке регулює діяльність з
надання послуг підприємствами, які постійно працюють,
необов'язково повинно поширюватися на провайдерів послуг з інших
держав-членів Євросоюзу, які, як і у випадку з Касіс де Діжон,
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вимушені також керуватися правилами країни походження. Тим
самим їхня діяльність додатково регулюється ще й національними
нормами, і тому різниця між правилами країни перебування і країни
походження може діяти як обмежувальний захід.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та джерела корпоративного права Європейського Союзу.
2. Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у
праві Європейського Союзу.
3. Реорганізацій компаній. Особливості злиття компаній за правом
Європейського Союзу. Поділ товариств. Поглинання компаній
(takeover binds).

1.
2.
3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Юридичні особи наднаціонального характеру.
Європейське об’єднання з економічних інтересів (European
Economie Interest Grouping): мета та особливості функціонування.
Поняття Європейського товариства (European Company).
Європейський кооператив як вид наднаціонального товариства
Європейського Союзу.

Глосарій: корпоративного права Європейського Союзу, свобода
заснування у праві Європейського Союзу, поглинання компаній
(takeover binds), юридичні особи наднаціонального характеру,
Європейське об’єднання з економічних інтересів (European Economie
Interest Grouping), поняття Європейського товариства (European
Company), Європейський кооператив.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Європейське обєднання
з економічних інтересів (European Economie Interest Grouping): мета та
особливості
функціонування»
або
«Перспективи
розвитку
корпоративного права Європейського Союзу».
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4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Скільки виділяють моделей регулювання в галузі корпоративного
права ЄС?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.
2. Яка модель регулювання корпоративного права в Австрії?
а) Німецька;
б) Французька;
в) Англосаксонська;
г) Скандинавська;
д) Австрійська.
3. Яка модель регулювання корпоративного права в Італії?
а) Німецька;
б) Французька;
в) Англосаксонська;
г) Скандинавська;
д) Австрійська.
4. Яка модель регулювання корпоративного права у Фінляндії?
а) Німецька;
б) Французька;
в) Англосаксонська;
г) Скандинавська;
д) Австрійська.
5. Яка модель регулювання корпоративного права в Ірландії?
а) Німецька;
б) Французька;
в) Англосаксонська;
г) Скандинавська;
д) Австрійська.
6. У якому році був прийнятий Статут Європейської компанії?
а) 1968;
б) 1991;
в) 1992;
г) 2001;
д) 2004.
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7. Що регламентує Статут Європейської компанії?
а) Дає змогу проводити злиття і функціонувати на всій території
ЄС відповідно до однакових правових норм і уніфікованої
системи управління і звітності;
б) Дає змогу проводити злиття і функціонувати на всій території
ЄС відповідно до правових норм держави до якої належить
підприємство;
в) З’явилася необхідність створювати складну мережу дочірніх
підприємств і філій, діяльність яких регулюється
законодавством різних держав;
г) З’явилася необхідність створювати складну мережу дочірніх
підприємств і філій, діяльність яких регулюється
законодавством ЄС;
д) Введення додаткових адміністративних процедур в управлінні
підприємства і вдосконалення звітності перед органами ЄС.
8. В якому році прийнято Регламент, що містить Статут
Європейського кооперативного товариства?
а) 2000;
б) 2001;
в) 2002;
г) 2003;
д) 2004.
9. В якому році прийнято Регламент, що регулює процедуру
неспроможності (банкрутства)?
а) 2000;
б) 2001;
в) 2002;
г) 2003;
д) 2004.
10. В якому році набув чинності Регламент, що регулює процедуру
неспроможності (банкрутства)?
а) 2000;
б) 2001;
в) 2002;
г) 2003;
д) 2004.
11. За Директивою від 08.10.2001 мінімальний розмір капіталу
Європейської компанії становить:
а) 25 000 євро;
б) 50 000 євро;
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в) 100 000 євро;
г) 120 000 євро;
д) 500 000 євро.
12. Який відсоток номінальної вартості кожної акції має бути
сплачено на момент створення товариства?
а) 10;
б) 20;
в) 25;
г) 30;
д) 50.
13. Протягом якого строку повинні бути виплачені внески в натурі з
моменту реєстрації товариства?
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 5 років;
г) 7 років;
д) 10 років.
14. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається
загальними зборами акціонерів більшістю у:
а) 1 голос;
б) 2/3 голосів;
в) 3/4 голосів;
г) 4/5 голосів;
д) 100 % голосів.
15. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається за
рішенням суду або за рішенням загальних зборів акціонерів більшістю
у:
а) 1 голос;
б) 2/3 голосів;
в) 3/4 голосів;
г) 4/5 голосів;
д) 100 % голосів.
16. За який термін при злитті керівні або адміністративні органи
компаній, що беруть участь у реорганізації, повинні розробити
докладний письмовий проект злиття до дня ухвалення відповідного
рішення загальними зборами акціонерів?
а) 2 місяці;
б) 6 місяців;
в) 1 рік;
г) 2 роки;
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д) 3 роки.
17. До способів відкриття, що передбачені у статуті Європейської
компанії належать:
а) Шляхом злиття акціонерних товариств, принаймні 2 з яких
засновані або функціонують на підставі законодавства різних
держав-членів ЄС;
б) Відкриття філії або дочірньої компанії самою Європейською
компанією;
в) За допомогою створення спільного дочірнього підприємства
(Європейська компанія – філія) компаніями або фірмами з
урахуванням того, що центральне управління принаймні 2 з
них повинне перебувати на території різних держав-членів ЄС;
г) Шляхом злиття акціонерних товариств, принаймні 2 з яких
засновані або функціонують на підставі законодавства однієї
держави-члена ЄС;
д) За допомогою створення спільного дочірнього підприємства
(Європейська компанія – філія) компаніями або фірмами з
урахуванням того, що центральне управління принаймні 2 з
них повинне перебувати на території однієї держави-члена ЄС.
18. Підставами визнання товариства недійсним є:
а) Відсутність у статуті цілей товариства, що суперечать
публічному порядку;
б) Недієздатність усіх первісних засновників товариства;
в) Недотримання норм національного законодавства щодо сплати
мінімального розміру статутного капіталу;
г) Відсутність засновницьких документів або недотримання
формальностей щодо їх оформлення;
д) Відсутність у засновницьких документах розписок засновників
щодо дотримання прав людини.
19. До інформації, що підлягає зазначенню в засновницьких
документах товариства і занесенню до торгового реєстру належить?
а) Фактична адреса;
б) Сума передплатного статутного капіталу;
в) Мета створення;
г) Дата сплати обов’язкового реєстраційного платежу;
д) Найменування компанії.
20. При реєстрації компанії обов’язковому опублікуванню
підлягають?
а) Інформація про структуру товариства;
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б) Інформація про представницькі органи, органи управління і
контролю;
в) Інформація про зміну юридичної адреси;
г) Інформація про дохід за минулий фінансовий рік;
д) Інформація про партнерів компанії.
Джерела і література: [12], [21], [32], [44], [45].
***
Тема 18. Право споживачів Європейського Союзу
Захист прав споживачів Європейського Союзу – правові положення
ЄС щодо захисту прав споживачів.
Положення про захист споживачів містяться в статті 153 Договору
про заснування Європейської Спільноти (колишня стаття 129а), яку
було додано Маастрихтським договором. Її положення відбивають
прагнення забезпечити здоров'я, безпеку, захист економічних і
юридичних інтересів споживачів та їхнє право на інформацію.
Забезпечити досягнення визначених у статті 153 цілей має стаття
95 (колишня стаття 100а). Остання вимагає застосовувати процедуру
спільного ухвалювання рішень щодо заходів зближення законодавства
країн-членів, спрямованих на довершення спільного ринку, які
торкаються питань захисту споживачів.
Попередньо
сповістивши
Комісію,
країна-член
може
запроваджувати суворіші, ніж визначено Спільнотою, заходи захисту
споживачів, якщо вони не суперечать договорам.
РАПЕКС – це швидка система попередження у ЄС для захисту
прав споживачів. Через РАПЕКС країни-члени ЄС сповіщають про
шкідливі та потенційно шкідливі товари (за винятком товарів
харчування та фармацевтичних товарів). У список потрапляють
товари, складові яких можуть нанести шкоду здоров'ю, або технічні
пристрої, в яких існує небезпека удару струмом або загорання.
Основою РАПЕКСу слугує правова лінія ЄС 2001/95/EG про
загальну безпеку продуктів (RaPS), що вступила у силу 15 січня 2004
року. Генеральний директор Охорони Здоров'я та Захисту Прав
Споживачів у щотижневому звіті сповіщає про РАПЕКСпопередження.
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Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика політики захисту прав споживачів в
Європейському Союзі.
2. Джерела права споживачів Європейського Союзу.
3. Особливості функціонування РАПЕКСу (Rapid Exchange of
Information System).

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Регулювання безпеки продуктів.
Регулювання якості товарів. Регулювання якості послуг.
Особливості договорів, стороною у яких є споживач.
Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів.
Розв’язання спорів за участю споживачів.
Питання для самостійного опрацювання:
1. Поняття «споживач», «продукт», «товари».

Глосарій: споживач, продукт, товари, РАПЕКС (Rapid Exchange of
Information System).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
3. Виконати навчальні завдання
3.1. Розробити структурно-логічну схему «Інституційна база
правового захисту споживачів».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Право споживачів ЄС – це:
а) Сукупність правил, що їх спеціально створено, та принципів,
що сформувалися, для регулювання відносин, учасником яких
є споживач продукту, причому норми, спрямовані на захист
споживача, можуть поширюватися на різні аспекти ринкових
операцій;
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б) Сукупність норм національного права держав-членів ЄС, що
регулюють відносини щодо дотримання основних свобод
споживачами товарів і послуг в ЄС;
в) Сукупність норм міжнародного права щодо захисту прав
споживачів у Європі;
г) Сукупність норм наднаціонального права держав-членів ЄС,
що регулюють відносини щодо дотримання основних свобод
споживачами товарів і послуг в ЄС;
д) Сукупність норм міжнародного права щодо зближення
законодавств держав-членів в галузі захисту прав споживачів.
2. Як називається орган в системі ЄС, що здійснює нагляд за ступенем
захисту споживачів та їх прав у законодавстві держав-членів ЄС,
поряд з наглядом за якістю товарів, послуг?
а) Директорат Європейської Комісії з захисту споживачів та
охорони здоров’я;
б) Комітет з захисту навколишнього середовища, громадського
здоров’я та безпеки продовольства
в) Європейський комітет зі стандартизації;
г) Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів;
д) Комісія з дотримання прав споживачів.
3. Як називається орган в системі ЄС, що відповідає за координацію
на рівні ЄС національного законодавства у сфері внутрішнього ринку,
митного союзу, сприяння та захист економічних інтересів споживачів
у контексті єдиного ринку?
а) Директорат Європейської Комісії з захисту споживачів та
охорони здоров’я;
б) Комітет з захисту навколишнього середовища, громадського
здоров’я та безпеки продовольства
в) Європейський комітет зі стандартизації;
г) Комітет з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів;
д) Комісія з дотримання прав споживачів.
4. В якому році прийнято Регламент, що регулює порядок відстеження
і маркування ГМО?
а) 2001;
б) 2002;
в) 2003;
г) 2004;
д) 2005.
5. Відповідно до норм ЄС, крім препаратів, що мають наркотичний
ефект, заборонено рекламувати:
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а) Препарати, що мають снодійний ефект;
б) Препарати, для лікування серцевих хвороб;
в) Препарати, що впливають на реакцію;
г) Препарати, що виготовляються в третіх країнах;
д) Препарати, що продаються лише за рецептом лікаря.
6. З якого року, в ЄС, діє заборона на продаж косметичних виробів, які
випробовувалися на тваринах?
а) 2001;
б) 2003;
в) 2009;
г) 2010;
д) 2011.
7. На який термін видається ліцензія на лікарський засіб?
а) 1 рік;
б) 5 років;
в) 6 років;
г) 10 років;
д) 12 років.
8. За скільки днів; до появи речовини, що визнається небезпечною, на
ринку, повинно бути надане досьє даної речовини на розгляд комісії?
а) 10;
б) 14;
в) 20;
г) 30;
д) 45.
9. Як називаються кодекси регулювання електронної торгівлі?
а) Кодекси поведінки;
б) Кодекси електронної торгівлі;
в) Кодекси інтернет-торгівлі;
г) Кодекси торгівлі;
д) Кодекси зчитування.
10. На продавця чи виробника покладається обов’язок без стягнення
додаткової плати зі споживача повернути останньому гроші, сплачені
за товар, або здійснити заміну товару чи його ремонт у випадку, якщо:
а) властивості товару не відповідають специфікації, наданій
відповідно до гарантійного зобов’язання або у рекламі;
б) споживач хоче повернути пошкоджений товар;
в) властивості товару не відповідають естетичному уявленню
споживача навіть попри несуттєві пошкодження товару;

162

г) властивості товару не відповідають естетичному уявленню
споживача протягом 7 днів після покупки;
д) властивості товару не відповідають естетичному уявленню
споживача протягом 14 днів після покупки.
11. Строк гарантії з моменту передачі товару споживачеві становить:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 4 роки;
д) 5 років.
12. Протягом якого строку має бути виявлена будь-яка невідповідність
товару умовам договору, щоб вона презюмувалась, як така, що була на
момент передачі товару?
а) 1 місяць;
б) 3 місяці;
в) 6 місяців;
г) 10 місяців;
д) 12 місяців.
13. За продавцем закріплюється обов’язок письмово повідомити
споживача про його право відмовитись від договору впродовж:
а) 7 днів;
б) 10 днів;
в) 14 днів;
г) 20 днів;
д) 30 днів.
14. Таймшер – це:
а) це договір (група договорів), за яким продавець надає покупцю
право користування (або подібне право) нерухомим майном на
платній основі (у твердій сумі) на певний період часу, не
менший за тиждень на рік, та який укладається на період від 3х років і більше;
б) це договір (група договорів), за яким продавець надає покупцю
право користування (або подібне право) нерухомим майном на
платній основі (у твердій сумі) на певний період часу, не
менший за місяць на рік, та який укладається на період від 1
року і більше;
в) це договір (група договорів), за яким продавець надає покупцю
право користування (або подібне право) нерухомим майном на
платній основі (у твердій сумі) на певний період часу, не
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менший за 6 місяців на рік, та який укладається на період від
2-х років і більше;
г) це договір (група договорів), за яким продавець надає покупцю
право користування (або подібне право) нерухомим майном на
платній основі (у твердій сумі) на певний період часу, не
менший за 3 місяці на рік, та який укладається на період від 2х років і більше;
д) це договір (група договорів), за яким продавець надає покупцю
право користування (або подібне право) нерухомим майном на
платній основі (у твердій сумі) на певний період часу, не
менший за 3 місяці на рік, та який укладається на період від 3х років і більше.
15. Впродовж скількох днів, з дня підписання договору «таймшер», за
покупцем визнається право відмовитись від нього без зазначення
причин?
а) 7 днів;
б) 10 днів;
в) 14 днів;
г) 20 днів;
д) 30 днів.
16. Впродовж якого терміну, з дня підписання договору «таймшер», за
покупцем визнається право розірвати договір, у випадку відсутності
певних умов договору, що вказані у додатку до Директиви 94/97?
а) 1 місяць;
б) 3 місяці;
в) 6 місяців;
г) 12 місяців;
д) 24 місяці.
17. Відповідно до норм ЄС, у туристичних брошурах має міститись
така інформація:
а) тип розміщення та харчування;
б) маршрут поїздки;
в) загальні відомості про отримання візи;
г) прізвища учасників туру;
д) максимальна кількість учасників туру.
18.Умови, які можуть бути визнані нечесними у договорах стороною в
яких є споживач, це умови в яких вимагають:
а) обмеження чи виключення відповідальності виробника,
постачальника за їх дії (бездіяльність) у разі заподіяння шкоди
споживачу;
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б) укладення угоди, що „зв’язує‖ продавця, виконавця
обставинами, за якими виконання договору залежить від
споживача;
в) обмеження чи виключення відповідальності виробника,
постачальника за їх дії (бездіяльність) у разі заподіяння шкоди
виробнику, постачальнику;
г) незаконне зменшення чи обмеження прав споживача відносно
продавця, постачальника та інших осіб у разі повного або
часткового невиконання чи неналежного виконання ними
будь-яких зобов’язань за договором;
д) укладення угоди, що „зв’язує‖ споживача обставинами, за
якими виконання договору залежить від продавця, виконавця
та ін.
19. Кредитні договори до яких, згідно з правом ЄС, загальні норми не
застосовуються:
а) пов’язані з придбанням чи наймом нерухомого майна;
б) договори, за якими споживач повинен сплатити кредит
кількома платежами;
в) про кредит, наданий без наявності оплати чи інших
зобов’язань;
г) про кредит, наданий за наявності оплати;
д) договори, за якими споживач повинен сплатити кредит одним
платежем.
20. Для визначення практики такою, що вводить в оману, необхідно
щоб дії суб’єкта поширювалися хоча б на один з таких елементів
інформації:
а) обов’язки споживача;
б) другорядні характеристики продукту;
в) суть, природа, головні характеристики продукту;
г) способи формування вартості продукту;
д) права споживача.
Джерела і література: [12], [21], [32], [44], [45].
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи
студентів:
Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, усної
доповіді, доповіді-презентації з визначеної теми.
Участь у роботі студентського дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка та виклад матеріалів доповіді, доповіді-презентації, участь
у дебатах, оформлення стінгазети).
Написання і захист реферату з визначеної теми.
Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів реферату на засіданні гуртка).
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
Підготовка публікації в наукових виданнях.
Однією із форм індивідуальної творчої роботи студентів є написання та
захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання
реферату; захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
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деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок .
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (810 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора,
з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
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реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
Модуль 1
Поняття та основні категорії права Європейського Союзу.
Генезис, природа та інституційна система Європейського Союзу
Тема 1. Історія Європейського інтеграційного процесу.
Європейський конвент 2001 р. Конституція Європейського
Союзу 2004 р.
Тема 2. Правова система Європейського Союзу. Джерела та
принципи права
Європейського
Союзу. Вплив
права
Європейського Союзу на правові системи держав-членів
Право Європейського Союзу в системі міжнародного права.
Міжнародні договори як джерело права Європейського Союзу.
Установчі договори як основні джерела права Євросоюзу.
Тема 3. Правовий статус людини та громадянина в
Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу.
Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. Шенгенське
право
Еволюція прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі. Гарантії прав, свобод та обов’язків людини та
громадянина в Європейському Союзі. Європейський омбудсмен:
поняття та особливості діяльності.
Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
Міграційне законодавство Європейського Союзу.
Шенгенська зона (Schengen-area).
Тема 4. Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
Європейського Союзу
Гармонізація
кримінально-процесуального
права.
Співробітництво держав-членів Європейського Союзу щодо
розслідування кримінальних злочинів.
Європейське обороне агентство (European Defence Agencу).
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Тема 5. Інститути Європейського Союзу
Співвідношення понять «інститут Європейського Союзу» та
«орган Європейського Союзу». Основні та допоміжні інституції
Європейського Союзу.
Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в
системі органів Європейського Співтовариства.
Тема 6. Судова влада Європейського Союзу
Роль Суду Європейського Союзу у розвитку права
Європейського Союзу. Прецедентне право Європейського Союзу.
Захист прав людини у судових органах Європейського Союзу.
Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights):
поняття та компетенція. Співвідношення судових органів
Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.
Тема 7. Інтеграція України в Європейський Союз: правові основи
Нормативно-правове регулювання вступу до Європейського
Союзу. Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria).
Стан та перспективи адаптації законодавства України до acquis
communautaire.
Співвідношення понять «асоціація» та «партнерство». Основні
положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Association
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the
other part) від 27 червня 2014 р.
Тема 8. Законодавчий процес в Європейському Союзі
Правове регулювання законодавчого процесу в Європейському
Союзі.
Особливості звичайної законодавчої процедури відповідно до
положень Лісабонського договору 2007 р.
Повноваження Європейського парламенту в законодавчому
процесі Європейського Союзу.
Модуль 2.Основні галузі права Європейського Союзу
Тема 9. Правові основи зовнішньополітичних відносин
Європейського Союзу
Правоздатність Союзу щодо укладання міжнародних угод.
Тема 10. Вільний рух товарів в Європейському Союзі. Свобода
руху капіталу
Принцип взаємного визнання (mutual recognition). Фіскальні та
нефіскальні заходи.
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Тема 11. Торговельне право Європейського Союзу
Антидемпінгові заходи. Антисубсидійні заходи. Поняття
торговельного бар’єру та галузі виробництва Європейського Союзу.
Тема 12. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу
Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському
Союзі. Правова охорона промислової власності в Європейському
Союзі.
Тема 13. Аграрне право Європейського Союзу
Правові аспекти залучення нових держав-членів до спільної
аграрної політики.
Тема 14. Митне право Європейського Союзу
Визначення країни походження товарів. Визначення митної
вартості товарів.
Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
Тема 15. Податкове право Європейського Союзу
Перспективи розвитку податкового права Європейського Союзу
на сучасному етапі.
Тема 16. Конкурентне право Європейського Союзу
Регулювання
надання
державної
допомоги
суб’єктам
підприємницької діяльності.
Тема 17. Корпоративне право Європейського Союзу
Програма гармонізації корпоративного права. Уніфікація
корпоративного права.
Перспективи розвитку корпоративного права Європейського
Союзу.
Тема 18. Право споживачів Європейського Союзу
Інституційна база правового захисту споживачів.
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами :
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
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«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко
використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані
«живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
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складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних
завдань:
– написання і захист реферату з визначеної теми
10 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості,
виклад матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на
основі глибоких знань правових джерел і наукової літератури,
вільного володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та
самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну
структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам.
8 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але
відсутні елементи наукової творчості.
6 балів – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент
не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі
теоретичні положення.
– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в
науковій конференції; підготовка доповіді для участь у роботі
правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист
матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка
«Ін Юре».
20 балів – відповідь студента є теоретично правильною,
обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної
літератури та апелює до основних нормативно-правових актів,
ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає
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матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки;
наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у
контексті тематичного теоретичного матеріалу.
15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент
демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури;
викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і
висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних
ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу,
припускається незначних помилок у формулюванні термінів,
вирішенні практичних завдань.
0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або
допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв
навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних
ситуацій.
Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в
роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. –
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю.
При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за
поточну роботу не перевищуватиме 100 балів.
Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи
розраховано на встигаючого студента і рекомендовано студентам, які
опанували базовий зміст навчальної програми і мають здібності та
інтерес до наукової роботи. Враховуючи рівень складності цих
завдань, студент не може виконати більше двох з них протягом
семестру.

173

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента
з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» здійснюється
за модульно-рейтинговою системою.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це
така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом
навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і
ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за
рейтинговою системою.
Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи:
0,01 б.
– за кожне відвідане лекційне заняття (за наявності конспекту);
0,1-2 б.
– усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного
характеру) на лекційному чи семінарському (практичному)
занятті в ході фронтального опитування;
0,1-1 б.
– змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини);
0,5-1 б.
– тест (10 питань – 0,5 балів, 20 питань – 1 бал);
0,5-1 б.
– формулювання змістовних запитань до доповідача;
0,1-2 б.
– складання словника основних понять і термінів
(глосарію) до теми на занятті біля дошки;
0,5-1 б.
– виконання практичного завдання (доповнення таблиці
(схеми), розробка структурно-логічної схеми), розвязання
ситуаційного завдання);
0,5-1 б.
– творче завдання на картці не тестового характеру
(залежно від рівня складності – максимально 3 бали
(визначається за конкретне завдання));
1-6 б.
– виготовлення
наочності
з
глибоким
смисловим
навантаженням до теми лекційного чи семінарського
(практичного) заняття (за погодженням з викладачем);
1-5 б.
– підготовка есе чи презентації;
1-10 б.
– підготовка реферату за тематикою ІНДЗ (вимоги: повинен
мати науковий характер, написаний з використанням не
тільки підручників, але й наукових статей, монографій
тощо, максимальна оцінка залежить від складності теми);
1-20-40 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових
конференціях, публікація тез та статей (залежно від
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досягнень, зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо)
(додаткові бали).
Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 6 балів. Вона
може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових
завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів
між усіма студентами, які прагнуть отримати максимальний бал.
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач
рівномірно розподіляє завдання між студентами.
Приклад: відповідь – 2 б. (усна відповідь на конкретне питання на
практичному занятті) +2 б. (складання словника основних термінів і
понять до теми практичного заняття) + 1 б. (виконання практичного
завдання) + 1 б. (розвязання тестового завдання) = 6 балів.
Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної
теми семінарського заняття, а їх виконання є частиною оцінки з
навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському (практичному) занятті:

2 б. –
вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається
послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу
студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення
доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При
цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за
темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).
1,5 б. –
студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінрського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Часто звертається до конспекту.
1 б. –
студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому
для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
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0,5 б. –
студент
відповідає,
читаючи
з
конспекту
(«ксерокопії»), без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо,
допускає принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему.
Відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою.
0,1 б. –
студент читає з конспекту. Матеріал розкриває
проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та
студентів відповісти не може.
0 б. –
відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг
студента. (За повний конспект лекцій з навчальної дисципліни
«Історія вчень про державу і право» студент має можливість отримати
27 балів, за підготовку усіх семінарських (практичних ) занять з цієї
дисципліни – 28 бали. Оцінка за кожне семінарське (практичне) заняття
складає 6 балів).
Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчальнометодичного забезпечення підготовки фахівців за кредитномодульною
системою
організації
навчального
процесу є
інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального
плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному
забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню
індивідуальних завдань студента.
Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями
професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і
високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання
відповідного ступеня складності.
Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний
характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми,
передбачає опанування понять і термінів, основних категорій,
забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні
завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та
ведення словника правничої термінології, систематична робота на
заняттях.
Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер,
вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених
програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та
здатності представити матеріал належним чином, вміння
застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних
ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі
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видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модуля,
оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку.
Третя група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання (4-6 балів за кожну із 3 тем) (зокрема, під
час семінарських занять). Використання тестів для поточного
контролю дозволяє раціонально використовувати навчальний час і
виключити суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень
студента.
Водночас, у рамках навчального навантаження студента з
навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право»
передбачено 8 годин на виконання індивідуального навчальнодослідного завдання, тобто на написання есе, реферату чи підготовку
презентації в аудиторії. Наголошуємо на тому, що індивідуальна
робота студента може не дробитися на змістові модулі, а
виконуватися упродовж усього часу вивчення дисципліни, що сприяє
її інтегральному характеру, дозволяє студентам глибше зосередитися
на проблемі, що їх цікавить.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Історія вчень
про державу і право» слід самостійно виконати всі дидактичні
завдання, передбачені її програмою та відповідним методичним
забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів,
тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання
практичних завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі
засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне
опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний
контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений
увесь навчальний матеріал змістового модуля.
Модульна контрольна робота (МКР) складається із різнорівневих
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання
з курсу «Історія вчень про державу і право», орієнтовані на
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тисячолітні духовні пошуки, теоретичні альтернативи рішень проблем
суспільного устрою, форм державності, принципів і змісту політики,
законодавства, ролі права як найважливішої соціальної системи
регулювання суспільних відносин; знайомлять з багатющим досвідом,
станом, напрямками і тенденціями у світовому право і
державознавстві. Вони дозволяють зрозуміти, як у боротьбі і
зіткненнях різних концепцій і доктрин народжувалися і
накопичувалися знання про природу права і держави, розширювалися
і поглиблювалися уявлення про права і свободи людини, форми і
принципи взаємин особистості і влади, закон і законність і т.д.
Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну
відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою
виконання останнього, а не самоціллю тестування.
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Поточна модульна робота
з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу»
Модуль 1
Варіант 179
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Загальна характеристика понять «панєвропеїзм», «європоцентризм», «європейська
ідентичність». Європейська інтеграція: поняття та історичний розвиток.
2. Шенгенська зона (Schengen-area). Поняття Шенгенської візи. Основні положення
Шенгенського кодексу про кордони від 15 березня 2006 р.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. В якому році заснували Раду Європи?
е) 1949;
ж) 1951;
з) 1960;
и) 1967;
к) 1970.
2. В якому місті знаходиться штаб-квартира Ради Європи?
е) Париж;
ж) Рим;
з) Лондон;
и) Страсбург;
к) Ліон.
3. В якому році було підписано Договір про Європейське співтовариство вугілля і сталі?
е) 1949;
ж) 1951;
з) 1960;
и) 1967;
к) 1970.
4. В якому році було створено Європейську асоціацію вугільної торгівлі?
е) 1949;
ж) 1951;
з) 1960;
и) 1967;
к) 1970.
5. В якому році було підписано Договір про Європейський Союз?
е) 1990;
ж) 1991;
з) 1992;
и) 1993;
к) 1994.
Провідний викладач ___________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач ___________ ст. викл. Боберська К.Г.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
« ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»
Модуль 1.
Поняття та основні категорії права Європейського Союзу.
Генезис, природа та інституційна система Європейського Союзу
1. Загальна
характеристика
понять
«панєвропеїзм»,
«європоцентризм», «європейська ідентичність». Європейська
інтеграція: поняття та історичний розвиток.
2. Шенгенська зона (Schengen-area). Поняття Шенгенської візи.
Основні положення Шенгенського кодексу про кордони від 15
березня 2006 р.
3. Передумови виникнення Європейських Співтовариств. Ідеї Ж.
Монне. План Шумана
1950 р. (Schuman Declaration).
4. Правовий статус та компетенція Європейського поліцейського
управління (Європолу) (European Police Office, Europol). Органи
Європейського поліцейського управління (Європолу).
5. Історичні передумови та основні етапи становлення права
Європейського Союзу.
6. Правовий статус, повноваження та органи Євроюсту (Eurojust).
7. Паризький договір 1951 р. Римські договори 1957 р. (Treaties of
Rome).
8. Єдиний Європейський Акт 1986 р.
9. Основні та допоміжні інституції Європейського Союзу.
10. Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon). Угода щодо
створення Європейського стабілізаційного механізму (European
Stability Mechanism) 2010 р.
11. Правовий статус Європейської Ради (the European Council) в
системі органів Європейського Союзу, її відносини з Радою
Європейського Союзу.
12. Суб’єкти права Європейського Союзу. Зміст поняття acquis
communautaire.
13. Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в
системі органів Європейського Співтовариства. Порядок
формування Європейського Парламенту.
14. Загальна характеристика джерел права Європейського Союзу:
основні, допоміжні.
15. Функції та повноваження Європейського Парламенту.
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16. Система актів Європейського Союзу: регламенти, директиви,
рішення, рекомендації, висновки.
17. Повноваження Ради Європейського Союзу.
18. Первинне право Європейського Союзу. Вторинне право
Європейського Союзу.
19. Правовий статус Європейської Комісії (the European Commission).
Порядок формування та склад Європейської комісії. Організаційна
структура Європейської Комісії.
20. Основні положення Хартії основних прав (Charter of Fundamental
Rights) від 7 грудня 2000 р.
21. Європейський центральний банк (the European Central Bank ):
правовий статус, функції та керуючі органи. Європейський
інвестиційний банк (the European Investment Bank): правовий
статус, функції та керуючі органи.
22. Маастрихтський договір 1992 р.
23. Еволюція прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі.
24. Поняття правового статусу людини та громадянина в
Європейському Союзі. Джерела правового регулювання правового
статусу людини та громадянина в Європейському Союзі.
25. Шенгенська угода від 14 червня 1985 р. Шенгенська інформаційна
система.
26. Етапи формування європейської політики безпеки та оборони
(ЄПБО). Цивільні та військові засоби реалізації європейської
політики безпеки та оборони. Принцип індивідуальної та
колективної самооборони. Європейське обороне агентство
(European Defence Agencу).
27. Вільне пересування працівників. Блакитна карта Європейського
Союзу.
28. Свобода ділового заснування в Європейському Союзі. Свобода
надання та отримання послуг в Європейському Союзі.
29. Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
30. Система та класифікація віз відповідно до права Європейського
Союзу. Консульське співробітництво у візовій сфері.
31. Співробітництво держав-членів Європейського Союзу щодо
розслідування кримінальних злочинів. Європейський ордер на
арешт.
32. Загальна характеристика міграційно-правової політики в
Європейському Союзі. Міграційне законодавство Європейського
Союзу.
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33. Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського
Союзу.1. Комітет регіонів (Committee of the Regions): правовий
статус, функції та склад.
34. Порядок формування Суду Європейського Союзу. Основні
повноваження Суду Європейського Союзу.
35. Захист прав людини у судових органах Європейського Союзу.
36. Поняття «законодавчий процес», «законодавчі процедури» в праві
Європейського Союзу. Правове регулювання законодавчого
процесу в Європейському Союзі.
37. Європейський суд з прав людини (European Court of Human Rights):
поняття та компетенція.
38. Роль Суду Європейського Союзу у розвитку права Європейського
Союзу. Прецедентне право Європейського Союзу.
39. Поняття та розвиток інституціональної системи Європейського
Союзу. Співвідношення понять «інститут Європейського Союзу»
та «орган Європейського Союзу».
40. Засади правоохоронного співробітництва в Європейському Союзі.
Місце України в європейській взаємодії у сфері боротьби зі
злочинністю.
41. Гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі.
42. Поняття джерела європейського права. Система джерел
європейського права.
43. Загальні принципи права Європейського Союзу. Принцип lex
posterior derogat priori у праві Європейського Союзу. Дія норм
європейського права у часі та просторі. Юрисдикція співтовариств
та право Європейського Союзу.
44. Структура й організація роботи Європейського Парламенту.
45. Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу (the
Council of the European Union).
46. Нормативно-правове регулювання вступу до Європейського
Союзу.
47. Право законодавчої ініціативи. Повноваження Європейського
парламенту в законодавчому процесі Європейського Союзу.
48. Правова база відносин України та Європейського Союзу.
49. Співвідношення судових органів Європейського Союзу та
Європейського суду з прав людини.
50. Відповідальність
Європейської
комісії.
Повноваження
Європейської комісії. Порядок роботи та прийняття рішень
Європейської комісії.
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51. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в
Європейському Союзі.
52. Міжнародні договори як джерело права Європейського Союзу.
53. Установчі договори як основні джерела права Євросоюзу.
54. Основні засади вільного пересування осіб в Європейському Союзі.
Свобода пересування та проживання в Європейському Союзі
громадян третіх країн.
55. Європейський омбудсмен: поняття та особливості діяльності.
Поняття «громадянство Європейського Союзу».
56. Співвідношення права Європейського Союзу з національним
правом держав-членів. Розподіл повноважень між Співтовариством
і державами-членами.
57. Склад, порядок формування та скликання Європейської Ради.
Рішення Європейської Ради.
58. Поняття та побудова судової системи Європейського Союзу.
Основні принципи та правила судового провадження.
59. Особливості звичайної законодавчої процедури відповідно до
положень Лісабонського договору 2007 р.
60. Поняття та визначення права Європейського Союзу. Структура
права Європейського Союзу. Право Європейського Союзу в
системі міжнародного права.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Модуль 2
Основні галузі права Європейського Союзу
Зовнішньополітична
діяльність
Європейського
Союзу.
Співробітництво із третіми країнами та гуманітарна допомога.
Джерела права споживачів Європейського Союзу.
Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів.
Розв’язання спорів за участю споживачів.
Співробітництво з третіми країнами і гуманітарна допомога.
Система представництва Європейського Союзу в зовнішніх
зносинах.
Поняття та джерела торгового права Європейського Союзу.
Правові особливості спільної торговельної політики Європейського
Союзу (common commercial policy).
Поняття Європейського товариства (European Company).
Європейський кооператив як вид наднаціонального товариства
Європейського Союзу.
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7. Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у праві
Європейського Союзу.
8. Право інтелектуальної власності у системі права Європейського
Союзу.
9. Етапи розвитку права інтелектуальної власності Європейського
Союзу.
10. Поняття концентрації підприємств. Контроль за концентрацією
підприємств.
11. Загальна характеристика конкурентного права Європейського
Союзу. Джерела конкурентного права Європейського Союзу.
12. Правова охорона промислової власності в Європейському Союзі.
13. Регулювання безпеки продуктів. Регулювання якості товарів.
Регулювання якості послуг. Особливості функціонування
РАПЕКСу (Rapid Exchange of Information System).
14. Митний союз Європейського Союзу: мета створення та напрями
діяльності.
15. Митна територія Європейського Союзу. Визначення країни
походження товарів. Визначення митної вартості товарів.
16. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні,
багатосторонні та змішані договори. Правоздатність Союзу щодо
укладання міжнародних угод.
17. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
18. Торгові марки. Основні положення Директиви 89/104 про торгові
марки та Регламенту 207/2009 про торгову марку Співтовариства.
19. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.
20. Поняття податкового права та податкової політики Європейського
Союзу.
21. Правове регулювання податків. Податок з доходів фізичних осіб.
Уникнення подвійного оподаткування.
22. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу. Спільна
сільськогосподарська політика (common agricultural policy).
23. Правове регулювання структурних перетворень у сільському
господарстві. Правові аспекти залучення нових держав-членів до
спільної аграрної політики.
24. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні,
багатосторонні та змішані договори. Правоздатність Союзу щодо
укладання міжнародних угод.
25. Процедури укладання міжнародних угод. Види угод, що
укладаються Європейським Союзом. Правова база укладання
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міжнародних угод. Угоди, що регулюють економічне та політичне
співробітництво між Європейським Союзом та іншими країнами.
26. Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу.
27. Поняття
«сільськогосподарська
продукція»
і
«сільськогосподарський товаровиробник». Правове регулювання
експорту та імпорту сільського господарської продукції.
28. Поняття та види митних процедур.
29. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
30. Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському
Союзі. Основні положення Європейської патентної конвенції
(Convention on the Grant of European Patents) 1973 р. Поняття та
види патентів в Європейському Союзі.
31. Поняття торговельного бар’єру та галузі виробництва
Європейського Союзу. Заходи проти торговельних бар’єрів.
Поняття демпінгу за торговим правом Європейського Союзу.
32. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
33. Єдиний митний тариф Європейського Союзу: поняття та структура.
Поняття інтегрованої товарної номенклатури. Види мит Єдиного
митного тарифу Європейського Союзу.
34. Джерела податкового права Європейського Союзу.
35. Оподаткування компаній. Перспективи розвитку податкового права
Європейського Союзу на сучасному етапі.
36. Промислові зразки. Загальна характеристика Директиви 98/71 про
правову охорону промислових зразків від 13 жовтня 1998 р. та
Регламенту 6/2002 про промисловий зразок Співтовариства 2002 р.
37. Правове регулювання структурних перетворень у сільському
господарстві. Правові аспекти залучення нових держав-членів до
спільної аграрної політики.
38. Поняття податкової системи. Види податків Європейського Союзу.
39. Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності.
Принцип
de minimis. Політика лояльності (leniency policy).
Антиконкурентна узгоджена практика.
40. Загальна характеристика політики захисту прав споживачів в
Європейському Союзі. Інституційна база правового захисту
споживачів.
41. Реорганізацій компаній. Особливості злиття компаній за правом
Європейського Союзу. Поділ товариств. Поглинання компаній.
Юридичні особи наднаціонального характеру. Європейське
обєднання з економічних інтересів: мета та особливості
функціонування.
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42. Право інтелектуальної власності у системі права Європейського
Союзу.
43. Правова охорона промислової власності в Європейському Союзі.
44. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.
45. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
46. Джерела податкового права Європейського Союзу.
47. Поняття податкового права та податкової політики Європейського
Союзу.
48. Поняття концентрації підприємств. Контроль за концентрацією
підприємств.
49. Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у праві
Європейського Союзу.
50. Етапи розвитку права інтелектуальної власності Європейського
Союзу.
51. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
52. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу. Спільна
сільськогосподарська політика (common agricultural policy).
53. Поняття податкової системи. Види податків Європейського Союзу.
54. Джерела права споживачів Європейського Союзу.
55. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів.
Розв’язання спорів за участю споживачів.
56. Поняття податкової системи. Види податків Європейського Союзу.
57. Митна територія Європейського Союзу. Визначення країни
походження товарів. Визначення митної вартості товарів.
58. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.
59. Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу.
60. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з дисципліни
«Право Європейського Союзу» проводиться за результатами
поточного модульного контролю і оформлюється під час останнього
семінарського (практичного) заняття відповідного семестру. До
підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які Ви
отримали за виконання додаткових завдань або за участь у
позанавчальній науковій роботі (див. табл.).
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи
оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим
переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому
порядку:
Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Право Європейського
Союзу»

Сума балів за всі Оцінка за
види навчальної шкалою
діяльності
ECTS
90-100
А
82-89
В
74-81
С
64-73
D
60-63
Е
35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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Розрахунок загальної підсумкової оцінки при підсумковій
формі контролю у вигляді екзамену з навчальної дисципліни
«Право Європейського Союзу»
Спеціальність 081 «Право». Курс 3,4.
Назва модуля, розділу,
Бали
Вид навчальної роботи
теми
Змістовий модуль 1. Поняття та основні категорії права

Європейського Союзу. Генезис, природа та інституційна система
Європейського Союзу
Тема 1. Історія
1. Відвідування лекції
Європейського
інтеграційного процесу. 2. Обговорення питань, винесених
2

Тема 2.

Правова система
Європейського Союзу.
Джерела та принципи
права Європейського
Союзу. Вплив права
Європейського Союзу на
правові системи державчленів

Тема 3.
Правовий статус
людини та громадянина
в Європейському Союзі.
Громадянство
Європейського Союзу.
Вільне пересування осіб
в Європейського Союзу.
Шенгенське право
Тема 4.
Правоохоронна
діяльність та
правоохоронні
структури

на самостійне опрацювання
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1.Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання нвчальних завдань,
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1
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
2
1
2

Назва модуля, розділу,
теми

Вид навчальної роботи

передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 5.
Інститути
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
Європейського Союзу
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
Тема 6. Судова влада
1. Відвідування лекції
Європейського Союзу
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 7.
2. Обговорення питань, винесених
Інтеграція України в
на самостійне опрацювання
Європейський Союз:
3. Тестування
правові основи
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
Тема 8. Законодавчий 1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
процес в
Європейському Союзі питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
Поточна модульна контрольна робота І

Бали

Європейського Союзу
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5
2
1
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
5

Назва модуля, розділу,
Бали
Вид навчальної роботи
теми
Змістовий модуль 2. Основні галузі права Європейського Союзу
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 10.
Вільний рух товарів в
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
Європейському Союзі.
Свобода руху капіталу
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
Тема 11. Торговельне
1. Відвідування лекції
право Європейського
2. Обговорення теоретичних
Союзу
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
Тема 12. Право
інтелектуальної
2. Обговорення теоретичних
власності Європейського питань на семінарському занятті

2

Союзу

3. Тестування

1

4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції

2

Тема 9.
Правові основи
зовнішньополітичних
відносин Європейського
Союзу

Тема 13. Аграрне право
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1
2
5
2
1
2
5
2
1
2
5
2

5
-

Назва модуля, розділу,
теми
Європейського Союзу

Тема 14. Митне право
Європейського Союзу

Тема 15. Податкове
право Європейського
Союзу

Тема 16. Конкурентне
право Європейського
Союзу

Тема 17. Корпоративне
право Європейського
Союзу

Вид навчальної роботи
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
питань на семінарському занятті
3. Тестування
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Бали
2
1
2
5
2
1
2
5
2
1
1
4
2
1
3
1
1

Назва модуля, розділу,
теми

Вид навчальної роботи

Бали

4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Разом:

1

1. Відвідування лекції
2. Обговорення теоретичних
Тема 18. Право
питань на семінарському занятті
споживачів
3. Тестування
Європейського Союзу
4. Виконання навчальних завдань,
передбачених планом самостійної
роботи
Модульна контрольна робота 2

-

3
1

3
5
40

Екзамен
Разом за семестр

100
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»
Модуль 1
Поняття та основні категорії права Європейського Союзу.
Генезис, природа та інституційна система Європейського Союзу
1. Загальна
характеристика
понять
«панєвропеїзм»,
«європоцентризм»,
«європейська
ідентичність».
Європейська
інтеграція: поняття та історичний розвиток.
2. Передумови виникнення Європейських Співтовариств. Ідеї Ж.
Монне. План Шумана 1950 р. (Schuman Declaration).
3. Історичні передумови та основні етапи становлення права
Європейського Союзу.
4. Паризький договір 1951 р. Римські договори 1957 р. (Treaties of
Rome).
5. Єдиний Європейський Акт 1986 р.
6. Маастрихтський договір 1992 р.
7. Договір про створення Європейського економічного простору
1992 р.
8. Амстердамський договір 1997 р. Ніццький договір 2000 р.
(Treaties of Nice).
9. Європейський конвент 2001 р. Конституція Європейського Союзу
2004 р.
10. Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon). Угода щодо
створення Європейського стабілізаційного механізму (European
Stability Mechanism) 2010 р.
11. Поняття та визначення права Європейського Союзу. Структура
права Європейського Союзу. Право Європейського Союзу в системі
міжнародного права.
12. Суб’єкти права Європейського Союзу. Зміст поняття acquis
communautaire.
13. Загальні принципи права Європейського Союзу. Принцип lex
posterior derogat priori у праві Європейського Союзу. Дія норм
європейського права у часі та просторі. Юрисдикція співтовариств та
право Європейського Союзу.
14. Співвідношення права Європейського Союзу з національним
правом держав-членів. Розподіл повноважень між Співтовариством і
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державами-членами. Пряме застосування права Європейського Союзу.
Доктрина верховенства права Європейського Союзу.
15. Поняття джерела європейського права. Система джерел
європейського права.
16. Загальна характеристика джерел права Європейського Союзу:
основні, допоміжні.
17. Система актів Європейського Союзу: регламенти, директиви,
рішення, рекомендації, висновки.
18. Первинне право Європейського Союзу. Вторинне право
Європейського Союзу.
19. Міжнародні договори як джерело права Європейського Союзу.
20. Установчі договори як основні джерела права Євросоюзу.
21. Поняття правового статусу людини та громадянина в
Європейському Союзі. Джерела правового регулювання правового
статусу людини та громадянина в Європейському Союзі.
22. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в
Європейському Союзі.
23. Еволюція прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі.
24. Основні положення Хартії основних прав (Charter of Fundamental
Rights) від 7 грудня 2000 р.
25. Гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в
Європейському Союзі.
26. Компетенція Ради Європейського Союзу та Європейського Союзу
в сфері захисту прав людини. Принципи субсидіарності (Subsidiarity).
27. Європейський омбудсмен: поняття та особливості діяльності.
Поняття «громадянство Європейського Союзу».
28. Основні засади вільного пересування осіб в Європейському
Союзі. Свобода пересування та проживання в Європейському Союзі
громадян третіх країн.
29. Вільне пересування працівників. Блакитна карта Європейського
Союзу.
30. Свобода ділового заснування в Європейському Союзі. Свобода
надання та отримання послуг в Європейському Союзі.
31. Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
32. Основні положення Кодексу Спільноти з візових питань (Візового
кодексу) від 16 червня 2009 р. Візовий кодекс Європейського Союзу
від 13 липня 2009 р.
33. Система та класифікація віз відповідно до права Європейського
Союзу. Консульське співробітництво у візовій сфері.
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34. Загальна характеристика міграційно-правової політики в
Європейському Союзі. Міграційне законодавство Європейського
Союзу.
35. Шенгенська угода від 14 червня 1985 р. Шенгенська
інформаційна система.
36. Шенгенська зона (Schengen-area). Поняття Шенгенської візи.
Основні положення Шенгенського кодексу про кордони від
15 березня 2006 р.
37. Засади правоохоронного співробітництва в Європейському Союзі.
Місце України в європейській взаємодії у сфері боротьби зі
злочинністю.
38. Співробітництво держав-членів Європейського Союзу щодо
розслідування кримінальних злочинів. Європейський ордер на арешт.
39. Правовий статус та компетенція Європейського поліцейського
управління (Європолу) (European Police Office, Europol). Органи
Європейського поліцейського управління (Європолу).
40. Правовий статус, повноваження та органи Євроюсту (Eurojust).
41. Етапи формування європейської політики безпеки та оборони
(ЄПБО). Цивільні та військові засоби реалізації європейської політики
безпеки та оборони. Принцип індивідуальної та колективної
самооборони. Європейське обороне агентство (European Defence
Agencу).
42. Поняття та розвиток інституціональної системи Європейського
Союзу. Співвідношення понять «інститут Європейського Союзу» та
«орган Європейського Союзу».
43. Основні та допоміжні інституції Європейського Союзу.
44. Правовий статус Європейської Ради (the European Council) в
системі органів Європейського Союзу, її відносини з Радою
Європейського Союзу.
45. Склад, порядок формування та скликання Європейської Ради.
Рішення Європейської Ради.
46. Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в
системі органів Європейського Співтовариства. Порядок формування
Європейського Парламенту.
47. Функції та повноваження Європейського Парламенту.
48. Структура й організація роботи Європейського Парламенту.
49. Склад та порядок формування Ради Європейського Союзу (the
Council of the European Union).
50. Повноваження Ради Європейського Союзу.

195

51. Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського
Союзу.
52. Правовий статус Європейської Комісії (the European Commission).
Порядок формування та склад Європейської комісії. Організаційна
структура Європейської Комісії.
53. Відповідальність
Європейської
комісії.
Повноваження
Європейської комісії. Порядок роботи та прийняття рішень
Європейської комісії.
54. Європейський центральний банк (the European Central Bank ):
правовий статус, функції та керуючі органи. Європейський
інвестиційний банк (the European Investment Bank): правовий статус,
функції та керуючі органи.
55. Комітет регіонів (Committee of the Regions): правовий статус,
функції та склад.
56. Європейський
соціально-економічний
комітет (European
Economic and Social committee): правовий статус, функції та склад.
57. Поняття та побудова судової системи Європейського Союзу.
Основні принципи та правила судового провадження.
58. Правовий статус Суду Європейського Союзу (the Court of Justice
of the European Union).
59. Порядок формування Суду Європейського Союзу. Основні
повноваження Суду Європейського Союзу.
60. Роль Суду Європейського Союзу у розвитку права Європейського
Союзу. Прецедентне право Європейського Союзу.
61. Загальні засади діяльності Європейського Суду Справедливості
(the European Court of Justice).
62. Правовий статус та завдання Загального суду (General Court).
Загальні засади діяльності Європейського суду аудиторів (Рахункова
палата) (European Court of Auditors). Правовий статус Європейського
цивільного трибуналу.
63. Захист прав людини у судових органах Європейського Союзу.
64. Європейський суд з прав людини (European Court of Human
Rights): поняття та компетенція.
65. Співвідношення судових органів Європейського Союзу та
Європейського суду з прав людини.
66. Нормативно-правове регулювання вступу до Європейського
Союзу.
67. Основні процедурні етапи вступу до Європейського Союзу.
Копенгагенські критерії (Copenhagen criteria). Політика розширення
(Policy of Enlargement).
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68. Багатосторонні ініціативи Європейської політики сусідства та
«Східного партнерства». Політико-правові засади європейської
інтеграції України.
69. Правова база відносин України та Європейського Союзу.
70. Основна мета та функції Українсько-Європейського дорадчого
центру з питань законодавства (UEPLAC). Основна мета Плану дій
Україна-ЄС від 21 лютого 2005 р.
71. Євроінтеграційне законодавство України. Стан та перспективи
адаптації законодавства України до acquis communautaire.
72. Основні положення Закону України «Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.
73. Співвідношення понять «асоціація» та «партнерство». Основні
положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Association
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the
other part) від 27 червня 2014 р.
74. Поняття «законодавчий процес», «законодавчі процедури» в праві
Європейського Союзу. Правове регулювання законодавчого процесу в
Європейському Союзі.
75. Особливості звичайної законодавчої процедури відповідно до
положень Лісабонського договору 2007 р.
76. Спеціальна законодавча процедура. Процедура консультацій.
Процедура сумісного прийняття рішень. Бюджетна процедура.
Процедура укладання міжнародних угод.
77. Право законодавчої ініціативи. Повноваження Європейського
парламенту в законодавчому процесі Європейського Союзу.
Модуль 2
Основні галузі права Європейського Союзу
1. Зовнішньополітична
діяльність
Європейського
Союзу.
Співробітництво із третіми країнами та гуманітарна допомога.
2. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні,
багатосторонні та змішані договори. Правоздатність Союзу щодо
укладання міжнародних угод.
3. Процедури укладання міжнародних угод. Види угод, що
укладаються Європейським Союзом. Правова база укладання
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міжнародних угод. Угоди, що регулюють економічне та політичне
співробітництво між Європейським Союзом та іншими країнами.
4. Співробітництво з третіми країнами і гуманітарна допомога.
Система представництва Європейського Союзу в зовнішніх зносинах.
5. Поняття та елементи внутрішнього ринку як мети Європейського
Союзу. Поняття товару у праві Європейського Союзу. Принцип
взаємного визнання (mutual recognition). Фіскальні та нефіскальні
заходи. Свобода вільного руху товарів. Заборона дискримінаційного
оподаткування.
6. Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху
капіталу. Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху
капіталу та їх застосування. Особливості регулювання надання
фінансових послуг і діяльності кредитних установ. Абсолютне
(досконале) взаємне визнання (perfect mutual recognition) та
недосконале взаємне визнання (imperfect mutual recognition).
7. Поняття та джерела торгового права Європейського Союзу.
Правові особливості спільної торговельної політики Європейського
Союзу (common commercial policy).
8. Правове регулювання експорту товарів. Тарифне регулювання
імпорту. Інтегрований тариф. Поняття режиму генералізованих
тарифних преференцій (Generelized System of Preferences). Нетарифне
регулювання імпорту. Антидемпінгові заходи. Антисубсидійні заходи.
9. Поняття торговельного бар’єру та галузі виробництва
Європейського Союзу. Заходи проти торговельних бар’єрів. Поняття
демпінгу за торговим правом Європейського Союзу. Регулювання
кількісних обмежень.
10. Право інтелектуальної власності у системі права Європейського
Союзу.
11. Етапи розвитку права інтелектуальної власності Європейського
Союзу.
12. Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському
Союзі. Основні положення Європейської патентної конвенції
(Convention on the Grant of European Patents) 1973 р. Поняття та види
патентів в Європейському Союзі.
13. Правова охорона промислової власності в Європейському Союзі.
14. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
15. Промислові зразки. Загальна характеристика Директиви 98/71 про
правову охорону промислових зразків від 13 жовтня 1998 р. та
Регламенту 6/2002 про промисловий зразок Співтовариства 2002 р.
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16. Торгові марки. Основні положення Директиви 89/104 про торгові
марки та Регламенту 207/2009 про торгову марку Співтовариства.
17. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних
прав.
18. Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу.
19. Поняття
«сільськогосподарська
продукція»
і
«сільськогосподарський товаровиробник». Правове регулювання
експорту та імпорту сільського господарської продукції.
20. Правове регулювання структурних перетворень у сільському
господарстві. Правові аспекти залучення нових держав-членів до
спільної аграрної політики.
21. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу.
Спільна сільськогосподарська політика (common agricultural policy).
22. Митний союз Європейського Союзу: мета створення та напрями
діяльності.
23. Єдиний митний тариф Європейського Союзу: поняття та
структура. Поняття інтегрованої товарної номенклатури (the Integrated
Tariff of the European Communities). Види мит Єдиного митного
тарифу Європейського Союзу.
24. Митна територія Європейського Союзу. Визначення країни
походження товарів. Визначення митної вартості товарів.
25. Поняття та види митних процедур.
26. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види.
27. Поняття
податкового
права
та
податкової
політики
Європейського Союзу.
28. Джерела податкового права Європейського Союзу.
29. Поняття податкової системи. Види податків Європейського
Союзу.
30. Правове регулювання податків. Податок з доходів фізичних осіб.
Уникнення подвійного оподаткування.
31. Оподаткування компаній. Перспективи розвитку податкового
права Європейського Союзу на сучасному етапі.
32. Загальна характеристика конкурентного права Європейського
Союзу. Джерела конкурентного права Європейського Союзу.
33. Регулювання угод між суб’єктами підприємницької діяльності.
Принцип
de minimis. Політика лояльності (leniency policy).
Антиконкурентна узгоджена практика.
34. Зловживання домінуючим становищем на ринку. Вплив на ринку
(market power). Відповідний товарний ринок (relevant product market).
Зловживання проти структури ринку: поняття та види.
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35. Поняття концентрації підприємств. Контроль за концентрацією
підприємств.
36. Поняття та джерела корпоративного права Європейського Союзу.
Програма
гармонізації
корпоративного
права.
Уніфікація
корпоративного права.
37. Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у
праві Європейського Союзу.
38. Реорганізацій компаній. Особливості злиття компаній за правом
Європейського Союзу. Поділ товариств. Поглинання компаній
(takeover binds). Юридичні особи наднаціонального характеру.
Європейське обєднання з економічних інтересів (European Economie
Interest Grouping): мета та особливості функціонування.
39. Поняття Європейського товариства (European Company).
Європейський кооператив як вид наднаціонального товариства
Європейського Союзу.
40. Загальна характеристика політики захисту прав споживачів в
Європейському Союзі. Інституційна база правового захисту
споживачів.
41. Джерела права споживачів Європейського Союзу.
42. Регулювання безпеки продуктів. Регулювання якості товарів.
Регулювання якості послуг. Особливості функціонування РАПЕКСу
(Rapid Exchange of Information System).
43. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів.
Розв’язання спорів за участю споживачів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
по
Вищому
навчальному
закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки
кадрів у вищих навчальних закладах»
Форма № П-4.01
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Освітній ступінь бакалавр з правознавства
Спеціальність 081 «Право». Семестр 8
Навчальна дисципліна право Європейського Союзу
Екзаменаційний білет № 201
1. Загальна характеристика понять «панєвропеїзм», «європоцентризм»,
«європейська ідентичність». Європейська інтеграція: поняття та історичний
розвиток.
2. Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим.
3. Загальні засади діяльності Європейського Суду Справедливості (the
European Court of Justice).
4. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі.
Зав. кафедри
проф. Лаврик Г.В.
Екзаменатор ______________ ст. викл. Боберська К.Г.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Автономія – особливі адміністративно-територіальні одиниці,
які створені з урахуванням політико-територіальної специфіки,
національного складу, культури, й традицій проживаючого в них
населення.
Апатризм – ( від грец. – той, хто не має вітчизни) – стан
людини, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не
вважає своїм громадянином, тобто відсутність громадянства.
Асоціація (лат. associo – з'єдную, зв'язую) – добровільне
об’єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної
мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні
самостійності, правової та майнової незалежності її членів.
Багатогромадянство – це належність особи до громадянства
двох і більше держав.
Біженці – це іноземці або особи без громадянства, які внаслідок
цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
переконань, змушені були залишити територію держави, громадянами
якої вони є, або територію країни свого постійного проживання, і не
можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни через
зазначені побоювання, і стосовно яких прийнято рішення про надання
статусу біженця.
Біпатризм – (від лат.-двічі та грец.- батьківщина) – стан
людини, яка перебуває одночасно в громадянстві двох або більше
держав.
Верховенство закону – визнання конституції, закону вищим
джерелом права. Як принцип правової системи верховенство закону
дістало визнання в ХУП – Х!Х ст..ст.з формуванням громадянського
суспільства і правової держави. Теоретичне обґрунтування отримало в
працях Дж. Локка, Ш.Монтеск’є , Ж.-Ж.Руссо.
Верховенство права – одна із засад конституційного ладу.
Принцип верховенства права означає пов’язаність законодавчої влади
природним правом (держава може видавати лише такі закони, які
відповідають приписам природного (надпозитивного ) права ) та
верховенство закону.
Вето (лат. veto – забороняю) – у сучасних державах акт, що
припиняє або не допускає набрання чинності рішення будь-якого
органа.
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Вето глави держави – (від лат.-забороняю) – акт, що
призупиняє або не допускає введення в дію рішення яких-небудь
органів.
Вибори – спосіб формування органу державної влади, органу
місцевого самоврядування або наділення повноваженнями їхньої
посадової особи шляхом голосування уповноважених на те осіб і
визначення результатів такого голосування встановленою більшістю
голосів цих осіб за умови, коли на здобуття кожного мандата мають
право балотуватися два і більше кандидатів.
Виконавча влада – одна з гілок державної влади, яка наділена
повноваженнями з управління державними справами, і на яку
покладається функція виконання законів, що приймаються
законодавчою владою, управління сферами суспільного життя,
насамперед, державним сектором економіки.
Вотум – (лат.-бажання, воля) - рішення, ухвалене більшістю
голосів виборців або членів представницької установи. Наприклад,
вотум виборчий – результати виборів президента, парламенту тощо. У
парламентській практиці вотум – вираження довіри (недовіри) уряду,
посадовій особі тощо.
Глава держави – це посадова особа або державний орган, який
займає одне з вищих місць в системі державних інститутів влади.
Голосування – найбільш демократична процедура ухвалення
колективних рішень. Голосування є необхідним атрибутом : 1)
законодавчого процесу; 2) виборчого процесу і референдуму.
Громадянство – особливий правовий зв’язок особи і держи, що
знаходить свій вияв у їх взаємних правах і обов’язках.
Декларація – політична заява від імені держави, уряду, партії
чи іншої організації.
Декларація Шумана (англ. Schuman Declaration) – урядова
пропозиція міністра закордонних справ Франції, Робера Шумана, що
мала на меті створення нової форми організації держав у Європі, у
вигляді «наднаціональної спільноти».
Демократична держава – це держава, організація якої
відкриває громадянам та їх об’єднанням можливість формування
державних органів, впливу на зміст державних рішень, реалізує
вимоги щодо реалізації в цих рішеннях своїх соціальних інтересів.
Демократія – це політична організація влади народу, при якій
забезпечується : рівна участь громадян у правлінні державними та
суспільними справами; виборність основних органів держави та
законність у функціонуванні усіх суб’єктів політичної системи
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суспільства; реалізація, охорона та захист прав і свобод людини та
соціальної меншини згідно з міжнародними стандартами.
Демократія безпосередня – це пряма форма народовладдя, при
якій влада здійснюється через безпосереднє волевиявлення народу або
визначених соціальних груп шляхом голосування або шляхом
формування пропозицій (народне вето,народна ініціатива, народний
відклик, плебісцит, референдум, вибори).
Демократія представницька – непряма, виборча форма
народовладдя, при якій влада здійснюється через воле вияв
представників народу або у виборчих органах (парламенти, органи
місцевого самоврядування, де депутати здійснюють свої функції
представництва на підставі колегіальності).
Денатуралізація – позбавлення натуралізованого громадянства.
Депутат (лат. deputatus – посланий) – особа, обрана виборцями
до законодавчого або іншого представницького органу держави чи
місцевого самоврядування, іноді міжнародних представницьких
органів.
Депутат (член парламенту) – особа, обрана до парламенту або
представницького органу місцевого самоврядування. Депутат набуває
особливого статусу, який забезпечує йому необхідні умови для участі
в законодавчій та іншій діяльності відповідного представницького
органу.
Депутатський імунітет – (від лат. – визволення від чогонебудь) – юридичне право не підкорятися деяким загальним законам у
визначених випадках, яке надається державою.
Депутатський індемнітет – ( від лат.- відшкодування збитків) –
1.Звільнення депутата парламенту від юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання в парламенті та його
органах під час здійснення повноважень (за винятком
відповідальності за образу чи наклеп). 2.Винагорода депутата за його
парламентську діяльність, що містить заробітну плату, оплату проїзду
і користування засобами зв’язку , утримання апарату тощо.
Держава – це сукупність органів влади, які діють у масштабі
всієї країни, суб’єкта федерації чи автономного утворення, разом з
виборчим корпусом названих вище територіальних одиниць.
Держава правова – це держава, яка проголошує непорушність
прав людини і громадянина, встановлює механізм гарантій цих прав,
незалежність судів, діє через свої органи тільки у рамках закону,
вищим з яких є конституція, де панує пріоритет норм міжнародного
права над нормами національного, верховенство права.
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Держава світська - це держава, де основним принципом є
відокремлення церкви від держави і школи від церкви.
Держава соціальна – це держава, яка надає підтримку
незахищеним верствам населення, намагається впливати на розподіл
матеріальних благ відповідно до принципу соціальної справедливості,
щоби забезпечити кожній людині гідне існування.
Держава теократична – це держава, в якій державна влада
належить церковній ієрархії.
Держава унітарна – це держава, яка складається з
адміністративних територіальних одиниць, які не мають політичної
самостійності.
Держава федеративна – це союзна держава, яка складається з
державо подібних утворень, що мають певну політичну та юридичну
самостійність.
Державна мова – визнана конституцією або чинним
законодавством основна мова держави.
Державний режим – це реальний порядок функціонування і
взаємодії вищих органів державної влади. Державний режим вужче,
ніж політичний.
Державний устрій – політико-територіальна організація
держави, яка характеризується статусом її територіальних одиниць,
формою їх правових відносин між собою та з державою в цілому.
Державні символи – це встановлені конституцією або
спеціальним законом (законами) чи визнані за традицією предмети,
зображення, поетико - музичні твори, словесні формулювання тощо,
які зазвичай мають історичне походження, відображають особливості
розвитку і сучасного стану конкретного соціуму, слугують різним
цілям у діяльності державних органів і посадових осіб, в умовній
формі засвідчують саму державу та її суверенітет.
Екологічні права – права, що стосуються забезпечення життя
людини в екологічно здоровому середовищі.
Європейська ідентичність – ідея, що включає інтеграцію і
подолання націоналізму, а також включення європейців у спільний
економічний, політичний і культурний проект, для не-громадян це
означає виключення з системи європейських відносин; історична та
цивілізаційна
спільність,
що
характеризується
визнанням
множинності та водночас відмінності.
Європейська комісія (або скорочено Єврокомісія) – вищий
орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно
відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На
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відміну від національних урядів, Євроокомісія може також
користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках
ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.
Європейська рада (англ. the European Council, EC) – цей
термін означає регулярні зустрічі глав держав та урядів країн
Європейського Союзу.Європейська рада у 2009 році стала однією з
офіційних інституцій Європейського Союзу. Крім цього, у 2009 році
згідно з Ліссабонським договором було запроваджено пост Голови
Європейської Ради. Європейська Рада надає Союзові необхідні для
його розвитку імпульси і визначає його загальні політичні орієнтири
та пріоритети. Вона не виконує законодавчих функцій.
Європейський парламент (скор. Європарламент) —
законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим
голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою
Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує
законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних
законодавчих органів у світі. Європейський Парламент разом з Радою
виконує законодавчу та бюджетну функції. Він здійснює функції
політичного контролю та консультативну, як встановлено
Договорами. Європейський Парламент обирає Голову Комісії.
Європейський Союз (Євросоюз, ЄС, англ. European Union,
EU) – економічний та політичний союз 28 держав-членів, що
розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення
Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної
спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках
відповідно. В сучасному вигляді існує на основі Договору про
Європейський Союз, підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з
1 листопада 1993 р.
Європол, Європейське поліцейське управління (англ.
European Police Office, Europol) – установа правопорядку
Європейського Союзу; збирає інформацію щодо кримінальних
злочинів. Створення Європолу передбачено в Договорі про ЄС. З
січня 1994 року розпочав роботу як управління з боротьби з
наркотиками. Поступово поширював свою діяльність на інші види
кримінальної злочинності. 1 жовтня 1998 року, після ратифікації в
усіх державах-членах набули чинності Конвенція про створення
Європолу та пов'язані з нею правові акти. Як наслідок, 1 липня 1999
року Європол розпочав повномасштабну роботу в усіх сферах своїх
повноважень, а саме: незаконна торгівля наркотиками; незаконні
мережі імміграції; тероризм, незаконна торгівля автотранспортом,
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торгівля людьми і дитяча порнографія, виготовлення фальшивих
грошей та інших платіжних засобів, відмивання грошей.
Європоцентризм – уявлення про європейський континент як
про центр культурно-історичного розвитку людства. Це світогляд,
науковий підхід в гуманітарних науках та політична ідеологія, які
розглядають європейську культуру та історію як провідні, центральні
частини світової історії та культури. Для європоцентризму властиве
ототожнення європейського та загальносвітового. Увесь інший світ
розглядається лише в тій мірі в якій він дотичний до Європи.
Заключні та перехідні положення конституції – вміщуються
норми щодо вступу у дію конституції, порядок внесення змін у
конституцію, про державну символіку. Визначаються строки вступу в
дію окремих конституційних норм, які не можуть бути реалізованими
одночасно з прийняттям конституції, встановлюються строки щодо
видання законів, на які посилається конституція.
Закон – нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи безпосередньо народом держави з дотриманням
вимог законодавчої процедури, який має вищу (відносно всіх інших
нормативно-правових актів) юридичну силу та регулює найбільш
важливі суспільні відносини переважно загального характеру.
Законодавча ініціатива – офіційне внесення до законодавчого
органу держави уповноваженим суб’єктом законопроекту або
законодавчої пропозиції. Законопроект та законодавча пропозиція –
дві основні форми реалізації права законодавчої ініціативи. При цьому
під законопроектом розуміється текст майбутнього закону з усіма
його атрибутами ( преамбулою, статтями, параграфами тощо), а під
законодавчою пропозицією – ідея або концепція майбутнього закону.
Законодавчий процес – це закріплений Конституцією чи
законами порядок здійснення законодавчої функції та реалізації
законодавчих повноважень.
Змішана виборча система – різновид виборчої системи, що є
поєднанням мажоритарної та пропорційної виборчих систем. З. в. с.
практикується в Італії, Польщі, Угорщині, ФРН тощо.
Змішана республіка – це форма правління, яка має ознаки як
президентської так і парламентарної республіки. (Напр.: Болгарія,
Македонія, Португалія, Словенія, Хорватія та ін.).
Копенгагенські критерії (англ. Copenhagen criteria) – у червні
1993 р. Європейська Рада на своєму засіданні в Копенгаґені визнала
право кожної європейської країни яка визнає положення статті 6
пункт 1 Угоди про утворення Європейського Союзу вступати до
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Європейського Союзу після виконання ними низки вимог за трьома
критеріями: політичного: стабільність установ, які гарантують
демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист
прав меншин; економічного: дійова ринкова економіка; «членського»:
зобов'язання, що випливають із факту вступу до ЄС, зокрема визнання
його політичних, економічних та монетарних цілей. Так звані
«копенгаґенські критерії» або критерії вступу були підтверджені в
грудні 1995 р. на Мадридському засіданні Європейської Ради, яка
підкреслила, крім того, значення перебудови адміністративних
структур країни-заявника і створення умов поступової гармонійної
інтеграції в ЄС.
Імпічмент – (англ. – недовіра, осуд, обвинувачення) –
спеціальна
процедура
(правила)
щодо
притягнення
до
відповідальності вищих посадових осіб (президента, міністра тощо) у
випадках порушення ними законів держави.
Інавгурація – ( від лат.- посвячую) – урочиста церемонія вступу
на пост глави держави.
Іноземці – це особи, які належать до громадянства іноземних
держав.
Інституціоналізація – це регламентація порядку утворення
партій, встановлення загальних вимог щодо їх діяльності, програм,
внутрішньої структури та членства, порядок фінансування.
Інтерпеляція – звернена до уряду вимога дати пояснення з
приводу внутрішньої або зовнішньої політики, що проводиться
урядом, а також з будь-якого питання.
Кворум – ( від лат.- чиєї (присутності достатньо) – кількість
членів колегіального органу, присутність яких на його засіданнях
необхідна для обговорення та ухвалення рішень.
Коаліційний уряд (лат. coalitio – об'єднання, союз) – уряд, що
утворюють дві або більше політичних партій, представлених у
парламенті. К. у. є переважно результатом пропорційної виборчої
системи і багатопартійності. До складу коаліції зазвичай входять
представники від двох до п’яти партій, тобто становлять об’єднання
найменшої кількості партій, необхідної для набуття більшості місць у
парламенті (парламентська більшість).
Комітет (фран. comite, від лат. committo – доручаю) –
1) державний орган, утворений для проведення спеціальних заходів
або керівництва будь-якою галуззю; 2) колегіальний виборний
керівний орган у політичних партіях і громадських організаціях.
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Конституція – Основний Закон держави, акт вищої юридичної
сили, що регулює найбільш важливіші суспільні відносини в державі;
система правових норм, що мають вищу юридичну силу і регулюють
основи організації самої держави та основи взаємовідносин між
людиною, суспільством і державою.
Конфедерація – (від лат. союз, спілка об’єднання) – 1) союз
суверенних держав, утворений для досягнення певних цілей; 2) спілка,
товариство, об’єднання громадських організацій.
Кооптація – це різновид непрямих виборів, коли вже обрані
члени палати обирають інших її членів.
Культурні права – це права користуватися загальнолюдськими
й національними культурними цінностями, розвивати свою культуру.
Легітимність (у широкому розумінні) – визнання правомірності
державної влади населенням та міжнародним співтовариством.
Визнання законності її походження і способу встановлення означає
одержання владою кредиту довіри з боку народу, згоди народу
підкорятися. У вузькому розумінні – це визнання законності влади,
утворення її відповідно до процедури, передбаченої правовими
нормами.
Мандат – ( лат.-доручаю) – 1. Документ, що підтверджує
законність
повноважень
депутата
парламенту,
іншого
представницького органу. 2. Публічна функція, що покладається на
депутата парламенту, іншого представницького органу шляхом
виборів і зміст якої визначається Конституцією та законами держави.
Мандат вільний – форма взаємозв’язків депутата парламенту,
іншого представницького органу зі своїми виборцями, яка
характеризується тим, що депутат вважається представником усього
народу (територіальної громади), ніхто не може відкликати його або
давати обов’язкові накази.
Мандат імперативний – форма взаємозв’язків депутата
парламенту, іншого представницького органу зі своїми виборцями.
Обов’язковими елементами мандату імперативного є пов’язаність
депутата волею виборців (накази виборців) і можливість відкликання
депутата виборцями.
Метод – це сукупність способів та прийомів впливу на суспільні
відносини.
Міністр (від. лат. minister – слуга, прислужник) – посадова
особа, котра входить до складу уряду і, як правило, очолює
міністерство
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Міністр без портфеля – найменування посади міністра, який
входить до складу уряду, але не є керівником конкретного
міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади. М. без
п. займається певними питаннями за дорученням уряду, його глави
або координує роботу групи міністерств. Інститут М. без п. існує в
багатьох країнах, зокрема, у Великобританії, Греції, Грузії, Німеччині
тощо.
Місцева влада – вид публічної влади, яка реалізується від імені
суб’єктів, що функціонують у межах певних адміністративнотериторіальних одиниць.
Місцевий референдум – форма прийняття територіальною
громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого
самоврядування, шляхом прямого голосування; спосіб прийняття
громадянами, які постійно проживають на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, рішень з найважливіших
питань місцевого значення.
Монарх – (від грец.-самодержець) – суверенна і не пов’язана
політичною відповідальністю особа, якій влада належить за власним
правом. Різновидами інституту монарха є : монарх, який успадкував
свій пост (Велика Британія, Іспанія, Швеція); монарх, призначений
своєю сім’єю - правлячою династією (Саудівська Аравія); монарх
федерації, обраний монархами суб’єктів федерації (Малайзія, ОАЕ).
Монархія – форма правління, за якій глава держави – монарх,
володіє особливим юридичним статусом, отримує та передає свою
державну посаду та особливий почесний титул за спадком. (Напр.,
Великобританія, Іспанія, Японія, Таїланд та ін.).
Монархія абсолютна – форма правління, при якій державна
влада зосереджена повністю в руках монарха,не обмежена
конституцією.
Монархія конституційна – форма правління, при якій
державна влада зосереджена частково в руках монарха, обмежена
конституцією у сфері законодавства, а також в області контролю за
діяльністю уряду.
Натуралізація – ( лат. – природний) – прийняття до
громадянства держави за клопотанням (волевиявленням) особи.
Нація – (лат.- плем’я,народ) –це термін, який може бути
вживаним у двох аспектах : етнічному та політичному. Нація у
політичному значенні – це громадяни держави різних
національностей, які об’єднані єдиними законами та однаковістю у
вирішенні суттєвих політичних та соціально-культурних проблем.
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Обов’язок людини і громадянина – це встановлені державою
вид та міра необхідної поведінки.
Однопалатний парламент (монокамералізм) – найвищий
законодавчий орган держави, який складається з однієї палати. О. п.
характерний для більшості унітарних держав. О. п. формується
переважно шляхом загального, прямого й таємного голосування.
Омбудсман – ( швед.- представник чиїх-небудь інтересів) –
спеціально обрана (призначена) посадова особа, на яку покладається
здійснення
контролю
за
дотриманням
прав
людини
адміністративними органами.
Оптація - вибір громадянства тієї чи іншої країни у зв’язку з
переходом частини території від однієї держави іншій або ж
проголошення частини території незалежною державою.
Органи судової влади – органи, на які покладено здійснення
функцій правосуддя. У низці держав існує єдина система О. с. в.
(США, Великобританія та ін.). У більшості країн О. с. в. складається з
двох або більше підсистем, автономних одна щодо одної (Франція,
Італія, ФРН тощо).
Основна частина конституції – сам текст конституції. В неї
включаються норми про права і свободи, про основи суспільного
устрою, про систему і статус державних органів, про державну
символіку, про порядок внесення змін у конституцію.
Особи без громадянства (аполіди чи апатриди) – особи, які не
належать до громадянства будь-якої держави.
Особисті права – права, що належать людині як соціальнобіологічній істоті.
Особисті права і свободи – категорія прав і свобод, що прямо
не стосуються стану громадянства.
Панєвропеїзм – політична концепція, яка відображає
інтеграційні процеси в Європі та заснована на ідеях створення
загальноєвропейських міждержавних органів і об'єднань.
Парламент
–
загальнодержавний
представницький
колегіальний орган, основною функцією якого є здійснення
законодавчої влади.
Парламентаризм – - система взаємодії держави та суспільства,
для якої характерним є визнання провідної ролі парламенту у
здійсненні державою своїх функцій.
Парламентарій – це особа, яка за певної обставини є членом
парламенту – депутат парламенту, який наділений спеціальною правота дієздатністю.
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Парламентарна монархія – це монархія, де хоч і збережений
інститут спадкового глави держави, але реальна влада належить
парламенту (Австралія, Бельгія, Великобританія, Голландія, Іспанія,
Норвегія, Швеція, Японія та ін.).
Парламенська більшість – отримане партією або блоком
партій на виборах число депутатських мандатів, що при
парламентській формі правління надає право на формування уряду, а в
напівпрезидентських республіках веде до призначення главою
держави уряду з числа членів парламентської більшості, тому що уряд
іншого складу не отримає вотум довіри. Парламентська більшість
повинна становити більше половини чисельності членів палати, що
формує уряд.
Парламенська опозиція – парламентська (депутатська) група
чи фракція представленої у парламенті політичної партії або коаліції
(блок) таких партій, які не згодні з політичним курсом держави та/або
виконавчої влади і виступають проти певних принципових питань
урядової політики. Вони приймають рішення про опозиційну
діяльність, не беруть участі у формуванні уряду і не представлені в
ньому.
Парламенська республіка – одна з форм організації верховної
державної влади, характерною ознакою якої є верховенство вільно
обраного народом представницького органу – парламенту над
виконавчою гілкою влади, політична відповідальність уряду перед
парламентом.
Парламентська фракція – утворюються за принципом
належності депутатів до тієї чи іншої політичної партії,
репрезентованої у представницькому органі.
Парламентський регламент –це зазвичай єдиний акт, що
приймається за рішенням парламенту (палати) і не потребує
підписання главою держави.
Підданство – взаємозв’язок людини з монархом; формальне
встановлення особистої вірності монарху (даний термін вживається у
монархічних країнах).
Плебісцит – (лат.- простий народ + рішення, постанова) –
опитування населення, як правило, з метою вирішення судьби
відповідної території.
Позбавлення громадянства – санкція держави щодо особи, яка
вчинила недозволені (заборонені) дії.
Політичні права – ті права, що надаються людині як
громадянину держави, як учаснику політичного життя держави.
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Права громадянина – це права, які належать тільки
громадянам держави – особам, які мають з відповідною державою
політикоправовий зв’язок, який підтверджується спеціальними
документами та фактичним проживанням людини у країні.
Права і свободи політичні – сукупність конституційних прав,
які надають громадянинові можливість брати участь у політичному
житті суспільства, в управлінні державними справами.
Право ґрунту – визначається громадянство дітей, батьки яких
невідомі.
Право загальне виборче – 1. Головний конституційноправовий інститут, який складаються з норм, що регулюють суспільні
відносини, пов’язані з формуванням представницьких та інших
виборних органів публічної влади (об’єктивне виборче право). 2.
Закріплене Конституцією держави і гарантоване державою право
громадянина вільно обрати і бути обраним до виборних органів
публічної влади (суб’єктивне виборче право). При цьому виділяють
активне (право обирати) виборче право і пасивне (право бути
обраним) виборче право.
Право Європейського Союзу або європейське право (англ.
European Union law, фр. Droit de l'Union européenne) – система
договорів та законодавчих актів, таких як Постанови та Директиви,
що мають пряме або непряме застосування в державах-членах
Європейського Союзу.
Право крові – набуття дитиною громадянства одного з батьків
незалежно від місця народження.
Право мусульманське (ісламське) – сукупність релігійних,
моральних та правових норм, які підтримує держава, а також
принципів та правил, що склалися на підставі релігії ісламу у
тлумаченні вчених - богословів та правників й системно викладених у
шаріаті.
Право національних меншин – це колективні права, реалізація
яких слугує не тільки набуттю відповідних соціальних благ окремим
індивідом, а й задоволенню потреб певної етнічної спільноти, котра
виступає в конкретній державі як меншина щодо титульної нації.
Правовий режим (франц. regime – порядок, від лат. regimen –
управління,
керівництво) –
особливий
правовий
порядок,
встановлений для певних сфер суспільних відносин чи суспільства в
цілому (прикордонний режим, митний режим, режим у місцях
позбавлення волі, П. р. земель і майна, режим законності тощо).
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Правовий статус особи – юридично закріплене положення
особи в суспільстві.
Правосуддя – це форма захисту права судовою владою, яка
виражається у розгляданні та вирішенні цивільних, кримінальних,
адміністративних справ, а також економічних спорів з метою охорони
прав та законних інтересів громадян, організацій, суспільства та
держави. Рішення суду є актом правосуддя по захисту порушеного або
оспорюваного права.
Праймеріз – це висунення кандидата із застосуванням
голосування виборців.
Преамбула – коротка вступна частина до конституції. В ній
зазначаються цілі конституції, вказуються історичні умови її видання.
Предмет – суспільно-політичні відносини, закріплені в
основних джерелах права національних правових систем, які
виникають між людиною, суспільством і державою.
Президент – ( від лат.- той, що сидить спереду) – обраний
народом, парламентом або представницькою колегією глава держави,
який отримує владу на визначений термін у порядку делегації.
Президентсь ка республіка – це форма правління, при якій діє
принцип поділу влади, глава держави стоїть над парламентом і є
главою уряду. (Напр.: Бразилія, Заїр, Мексика, США та ін.)
Прерогатива королівська – це сукупність правомочностей
монарха, які формально належать монарху, але в основному
реалізуються урядом.
Престолонаслідування – один з основних елементів
монархічної системи правління. Означає перехід влади монарха від
одного представника царської (королівської) сім'ї (династії) до іншого
у визначеному порядку: встановлюються коло осіб, які мають право
на престол, і черговість його зайняття.
Принцип
субсидіарності
(субсидіарність) –
принцип
соціальної філософії, згідно з яким муніципальні функції, як
правило, здійснюються переважно тими властями, які мають
найтісніший контакт з громадянином.
Принцип lex posterior degorat priori – принцип юридичної
логіки, відповідно до якого при колізії між більш раннім і більш
пізнім законом (так звана «темпоральна колізія») застосовуються
норми пізнішого закону , навіть якщо в ньому немає явних положень
про скасування дії раннього закону.
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Промульгація закону – заключна стадія законодавчого
процесу, підписання й опублікування главою держави закону,
прийнятого парламентом.
Притулок дипломатичний – притулок з усіма відповідними
наслідками надається в дипломатичному або консульському
представництві.
Профспілки – об’єднання робочих та службовців для захисту
своїх соціально-економічних, соціальних та трудових інтересів.
Рада Європи (англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe)
– міжнародна організація 47 держав-членів в європейському просторі.
Мета Ради Європи – досягти більшої єдності між її членами для
захисту та впровадження ідеалів і принципів, які є їх спільною
спадщиною, і сприяння їх економічному та соціальному прогресу.
Регламент (французьке reglement, від regle – правило) –
1) сукупність правил, що визначають порядок діяльності державного
органу, установи, організації (наприклад, Регламент Верховної Ради
України); 2) порядок ведення засідань, конференцій, з'їздів; 3) назва
деяких актів міжнародного конгресу і конференцій (наприклад,
Віденський Регламент 1815). Регламент як правовий акт, що детально
визначає
внутрішню
організацію
і
порядок
діяльності
представницьких і деяких інших державних органів, приймається, як
правило, самим цим органом, на підставі і відповідно до закону, що
визначає правовий статус даного органу.
Релігійні об’єднання – це добровільне об’єднання людей на
релігійній основі (християни, буддисти, мусульмани, іудеї та ін.), яке
зазвичай має масовий характер, немає фіксованого членства та діє на
основі релігійних приписів.
Республіка – ( лат. – справа, - суспільний, всенародний) –
форма правління, за якої всі вищі органи державної влади чи
обираються громадянами на певний строк, чи формуються
представницькими установами.
Республіка
змішана
(квазіпрезидентська
або
напівпрезидентська) – характеризується рисами як парламентської,
так і президентської республіки. Практика державного будівництва
різних країн світу знає різні приклади такого поєднання.
Республіка президентська (дуалістична) – характеризується
тим, що глава держави – президент – обирається позапарламентським
шляхом (на загальних виборах) і водночас є главою виконавчої влади;
уряд формується президентом при номінальній участі парламенту;
уряд несе політичну відповідальність перед президентом; виконавча
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влада зосереджена в руках президента, який формально чи фактично
очолює уряд.
Референдум – ( лат. – те, що має бути повідомлене) – важлива
форма безпосередньої демократії, що являє собою голосування
виборців (певної, визначеної законом групи виборців), шляхом якого
ухвалюється рішення з будь-яких питань державного або
самоврядного характеру (крім тих,які згідно з законом не можуть бути
винесені на референдум), що обов’язкове для виконання органами,
організаціями і громадянами, відносно яких це рішення має
імперативний характер
Рухи – об’єднання, що зазвичай створюються для боротьби за
права та свободи громадян, можуть мати фіксоване членство, статут.
Сенат (лат. senatus – рада старійшин, сенат, від senех – старий,
старик) – 1) один з вищих державних органів у Давньому Римі
республіканського періоду, що виник з ради старійшин
патриціанських родів наприкінці царської епохи (VІ ст. до н. е.);
2) верхня палата двопалатних законодавчих органів у низці країн
(Бразилія, Італія, Мексика, США, Філіппіни, Франція та ін.). С.
існують як у федеративних державах (Бразилія, США), де вони
представляють інтереси суб'єктів федерації, так і в унітарних
державах (Італія, Франція), де вони представляють інтереси регіонів;
3) вищий орган міського управління у низці країн (напр., С. Берліна);
4) відділення у складі вищих судів деяких країн (напр., С.
Федерального конституційного суду ФРН).
Сесія – це певний період часу, коли парламент та його палати
проводять пленарні засідання, розглядають законопроекти та
приймають певні рішення.
Система гарантій – це умови, засоби й методи, які
забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод
людини.
Соціальна держава – сучасний тип демократичної державності,
який формується і розвивається в умовах відносно стабільної та
розвиненої економіки і демократичної політичної системи.
Соціальна політика – система правових, організаційних та
інших заходів державних і недержавних установ і організацій, що
враховують економічний потенціал країни і спрямовані на
підтримання соціальної стабільності у суспільстві, створення умов для
постійного зростання добробуту працездатних осіб та забезпечення
належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші
життєві обставини не має достатніх засобів до існування.
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Соціально-економічні права – права якими наділена людина
як учасник економічного життя держави; закріплюють певні форми
підтримки людини з боку держави та суспільства.
Спікер – одноосібний голова парламенту або нижньої палати в
усіх англомовних країнах .
Судовий прецедент – рішення по конкретній справі, яке,
завдяки обґрунтуванню, стає правилом, обов’язковим для всіх судів
тієї ж чи нижчої інстанції при розгляданні аналогічних справ. Судовий
прецедент діє не тільки в разі відсутності закону, але й паралельно з
ним.
Уряд – це колегіальний орган державної влади загальної
компетенції, який здійснює керівництво поточним управлінням
країною згідно із законодавством.
Уряд – один з найважливіших державних органів, що очолює
виконавчу гілку влади і всю систему її органів.
Філіація – набуття громадянства за народженням.
Чорноморська синергія – ініціатива Європейського Союзу, що
має на меті головно двосторонні відносини ЄС з країнами
Чорноморського регіону. Пропозиція Чорноморської взаємодії була
ухвалена 11 квітня 2007 р. Фактична реалізація ініціативи почалась із
зустрічі міністрів закордонних справ країн ОЧЕС та Трійки ЄС у
Києві 14 лютого 2008 р.
Шенгенська віза – це документ, виданий однією з країн
Шенгенської угоди, що дозволяє громадянам інших держав в'їжджати
на територію держави, що видала візу, а також відвідувати інші країни
Шенгену. Шенгенські візи з'явилися після підписання низкою країн
ЄС Шенгенської угоди та створення Шенгенської зони (Шенген).
Шенгенська зона - це сукупна територія держав, які повністю
застосовують Шенгенське законодавство, та учасників де-факто,
тобто, територія, по якій переміщення людей відбувається без
постійного паспортного контролю.
Шенгенська зона – це зона, що включає в себе 26 європейських
держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаною в місті
Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей
Шенгенська зона діє в чому подібно до єдиного державі з
прикордонним контролем на зовнішньому кордоні – при в'їзді та
виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх
рубежах держав, що входять у цю зону.
Шенгенська угода – угода про скасування паспортного та
митного контролю на кордонах ряду держав Європейського союзу,
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спочатку підписана 14 червня 1985 року п’ятьма європейськими
державами (Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Францією і
Німеччиною). Воно вступило в дію 26 березня 1995 року і припинило
існування 1 травня 1999 року, будучи заміщено Шенгенським
законодавством ЄС.
Юрисдикція (jurisdiction) – правова сфера, на яку
поширюються
повноваження
даного
державного
органу;
компетенція судових органів щодо розгляду цивільних,
кримінальних та інших справ; сфера питань, що даний суд має право
розглядати і вирішувати.
Юстиція – система судів, які покликані здійснювати
юрисдикційну діяльність (правосуддя), тобто ухвалювати правові
рішення щодо спірних та конфліктних питань у різноманітних сферах
суспільного життя.
Acquis communautaire (acquis) («доробок 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. Така система створювалась та розвивалась
протягом майже 50 років та містить понад 14 тисяч різних видів
правових актів і майже 9 тисяч рішень Суду ЄС.
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