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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 

для студентів спеціальності 

081 «Право»  

з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 1 

Теоретичні питання: 

1. Загальна характеристика понять «панєвропеїзм», «європоцентризм», «європейська 

ідентичність». Європейська інтеграція: поняття  та історичний розвиток. 

2. Зовнішньополітична діяльність Європейського Союзу. Співробітництво із третіми країнами та 

гуманітарна допомога. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому році заснували Раду Європи? 

а) 1949; 

б) 1951; 

в) 1960; 

г) 1967; 

д) 1970. 

2. Яка модель регулювання корпоративного права в Ірландії? 

а) Німецька; 

б) Французька; 

в) Англосаксонська; 

г) Скандинавська; 

д) Австрійська. 

3. 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. 

4. В якому місті знаходиться адміністративний центр Ради ЄС? 

а) Рим; 

б) Париж; 

в) Брюссель; 

г) Гаага; 

д) Белфаст. 

5. Конвенція про створення Європолу набула чинності у: 

а) 1992 році; 

б) 1994 році; 

в) 1995 році; 

г) 1996 році; 

д) 1998 році. 
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для студентів спеціальності 

081 «Право»  

з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 2 

Теоретичні питання: 

1. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів. Розв’язання спорів за участю 

споживачів. 

2. Шенгенська зона (Schengen-area). Поняття Шенгенської візи. Основні положення Шенгенського 

кодексу про кордони від 15 березня 2006 р. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому місті знаходиться штаб-квартира Ради Європи? 

а) Париж; 

б) Рим; 

в) Лондон; 

г) Страсбург; 

д) Ліон. 

2. В якому році було підписано Договір про Європейське співтовариство вугілля і сталі? 

а) 1949; 

б) 1951; 

в) 1960; 

г) 1967; 

д) 1970. 

3. У якому році створено Раду Митного Співробітництва? 

а) 1947; 

б) 1949; 

в) 1950; 

г) 1951; 

д) 1952. 

4. Скільки виділяють моделей регулювання в галузі корпоративного права ЄС? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5; 

д) 6. 

5. В якому році прийнято Регламент, що регулює порядок відстеження і маркування ГМО? 

а) 2001; 

б) 2002; 

в) 2003; 

г) 2004; 

д) 2005. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 3 

Теоретичні питання: 

1. Передумови виникнення Європейських Співтовариств. Ідеї Ж. Монне. План Шумана 1950 р. 

(Schuman Declaration). 

2. Співробітництво з третіми країнами і гуманітарна допомога. Система представництва 

Європейського Союзу в зовнішніх зносинах. 

 

     Тестові завдання: 

1. Відповідно до норм ЄС, крім препаратів, що мають наркотичний ефект, заборонено 

рекламувати: 

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. 

2. У якому році був прийнятий Статут Європейської компанії? 

а) 1968; 

б) 1991; 

в) 1992; 

г) 2001; 

д) 2004. 

3. Термін повноважень суддів Європейського Трибуналу цивільної служби складає: 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 3 роки; 

г) 4 роки; 

д) 6 років. 

4. Який строк повноважень Голови Європейського Парламенту? 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 2,5 роки; 

г) 3,5 роки; 

д) 4 роки. 

5. 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. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 4 

Теоретичні питання: 

1. Історичні передумови та основні етапи становлення права Європейського Союзу. 

2. Поняття та джерела торгового права Європейського Союзу.  Правові особливості спільної 

торговельної політики Європейського Союзу (common commercial policy). 

 

    Тестові завдання: 

1. Рішення з найважливіших питань ухвалюються Радою: 

а) кваліфікованою більшістю; 

б) одноголосно; 

в) звичайною більшістю; 

г) спеціальною більшістю; 

д) дуаєном. 

2. В якому місті знаходиться адміністративний центр Ради ЄС? 

а) Рим; 

б) Париж; 

в) Брюссель; 

г) Гаага; 

д) Белфаст. 

3. В якому місті знаходиться штаб-квартира Євроюсту? 

а) Рим; 

б) Париж; 

в) Брюссель; 

г) Гаага; 

д) Белфаст. 

4. В якому році прийнято Регламент, що регулює процедуру неспроможності (банкрутства)? 

а) 2000; 

б) 2001; 

в) 2002; 

г) 2003; 

д) 2004. 

5. Яка модель регулювання корпоративного права в Австрії? 

а) Німецька; 

б) Французька; 

в) Англосаксонська; 

г) Скандинавська; 

д) Австрійська. 
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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» 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

Варіант 5 

Теоретичні питання: 

1. Правовий статус, повноваження та органи Євроюсту (Eurojust). 

2. Поняття Європейського товариства (European Company). Європейський кооператив як вид 

наднаціонального товариства Європейського Союзу. 

 

    Тестові завдання: 

1. Яка модель регулювання корпоративного права в Італії? 

а) Німецька; 

б) Французька; 

в) Англосаксонська; 

г) Скандинавська; 

д) Австрійська. 

2. 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. 

3. 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. 

4. В якому році Україною було підписано Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС? 

а) 1991; 

б) 1994; 

в) 1996; 

г) 1999; 

д) 2000. 

5. Європейський Трибунал цивільної служби складається з: 

а) 3 суддів; 

б) 4 суддів; 

в) 5 суддів; 

г) 6 суддів; 

д) 7 суддів. 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 6 

Теоретичні питання: 

1. Паризький договір 1951 р.  Римські договори 1957 р. (Treaties of Rome).  Єдиний Європейський 

Акт 1986 р. 

2. Створення і функціонування компаній. Свобода заснування у праві Європейського Союзу. 

 

     Тестові завдання: 

1. Термін повноважень Голови Європейського Трибуналу цивільної служби складає: 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 3 роки; 

г) 4 роки; 

д) 6 років. 

2. Скільки суддів входить до складу Європейського Суду Справедливості? 

а) 25; 

б) 27; 

в) 28; 

г) 56; 

д) 128. 

3. На який строк обирається Європарламент? 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 3 роки; 

г) 4 роки; 

д) 5 років. 

4. Скільки генеральних дирекцій входять до складу Генерального секретаріату? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 10; 

д) 12. 

5. 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 безпеки ЄС. 
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Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Варіант 7 

Теоретичні питання: 

1. Основні та допоміжні інституції Європейського Союзу. 

2. Право інтелектуальної власності у системі права Європейського Союзу. 

 

    Тестові завдання: 

1. Використання можливостей Європолу припустиме за умови, коли діяльністю організованих 

злочинних угруповань завдано шкоди інтересам як мінімум: 

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. 

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. 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. 

4. На який термін призначаються судді Європейського Суду Справедливості? 

а) 3 роки; 

б) 4 роки; 

в) 5 років; 

г) 6 років; 

д) 7 років. 

5. Договір про створення Європейського оборонного співтовариства був підписаний у: 

а) 1947 р.; 

б) 1951 р.; 

в) 1952 р.; 

г) 1954 р.; 

д) 1955 р. 
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Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 

для студентів спеціальності 

081 «Право»  

з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 8 

Теоретичні питання: 

1. Лісабонський договір 2007 р. (Treaties of Lisbon). Угода щодо створення Європейського 

стабілізаційного механізму (European Stability Mechanism) 2010 р. 

2. Етапи розвитку права інтелектуальної власності Європейського Союзу. 

 

    Тестові завдання: 

1. Найважливішим джерелом права ЄС в галузі СЗППБ є: 

а) Установчі акти ЄС; 

б) Конституції країн членів СЗППБ; 

в) Статут ЄС; 

г) Статут ООН; 

д) Міжнародні угоди. 

2. Яка країна буда ініціатором створення Європейського оборонного співтовариства: 

а) Бельгія; 

б) Італія; 

в) Нідерланди; 

г) Франція; 

д) Іспанія. 

3. Товарні угоди належать до: 

а) Односторонніх угод; 

б) Двосторонніх угод; 

в) Багатосторонніх угод; 

г) Змішаних угод; 

д) Спеціальних економічних угод. 

4. В якому місті знаходиться штаб-квартира Європолу? 

а) Рим; 

б) Париж; 

в) Брюссель; 

г) Гаага; 

д) Белфаст. 

5. 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. 
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Наказ по Вищому навчальному закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року 
№ 152-Н «Про запровадження форм 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Варіант 9 

Теоретичні питання: 

1. Правовий статус Європейської Ради (the European Council) в системі органів Європейського 

Союзу, її відносини з Радою Європейського Союзу. 

2. Поняття концентрації підприємств. Контроль за концентрацією підприємств. 

 

     Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Привілейованим позивачем за законодавством ЄС є: 

а) держави-члени ЄС; 

б) Рада Міністрів; 

в) Європейська Комісія; 

г) Європейський Парламент; 

д) Всі вищезазначені. 

3. В якому році прийнята Європейська конвенція про взаємодопомогу в розгляді кримінальних 

справ? 

а) 1957; 

б) 1977; 

в) 1978; 

г) 1988; 

д) 1990. 

4. 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. 

5. В якому році відбулось перше зменшення ставок мит між країнами-учасницями за Римським 

договором? 

а) 1947; 

б) 1959; 

в) 1968; 

г) 1970; 

д) 1975. 
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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 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 10 

Теоретичні питання: 

1. Суб’єкти права Європейського Союзу. Зміст поняття acquis communautaire. 

2. Загальна характеристика конкурентного права Європейського Союзу. Джерела конкурентного 

права Європейського Союзу. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому році набрав чинності перший Єдиний митний тариф? 

а) 1947; 

б) 1959; 

в) 1968; 

г) 1970; 

д) 1975. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Зі скількох фаз складається «звичайна законодавча процедура»? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5; 

д) 6. 

5. В якому році, за законодавством ЄС, Україна набула статусу країни з ринковою економікою? 

а) 1996; 

б) 1999; 

в) 2001; 

г) 2005; 

д) 2008. 
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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» 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 11 

Теоретичні питання: 

1. Місце Європейського Парламенту (the European Parliament) в системі органів Європейського 

Співтовариства. Порядок формування Європейського Парламенту. 

2. Правова охорона промислової власності в Європейському Союзі. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому році Україна приєдналась до СОТ? 

а) 2008; 

б) 2009; 

в) 2010; 

г) 2011; 

д) 2012. 

2. На саміті в якому місті задекларована ініціатива «Східного партнерства»? 

а) Париж; 

б) Рим; 

в) Прага; 

г) Осло; 

д) Гаага. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Принципи субсидіарності та пропорційності можна віднести до: 

а) Первинних принципів; 

б) Основоположних принципів; 

в) Загальних принципів; 

г) Спеціальних принципів; 

д) Конкретизуючих принципів. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 12 

Теоретичні питання: 

1. Загальна характеристика джерел права Європейського Союзу: основні, допоміжні. 

2. Регулювання безпеки продуктів. Регулювання якості товарів. Регулювання якості послуг. 

Особливості функціонування РАПЕКСу (Rapid Exchange of Information System). 

 

     Тестові завдання: 

1. 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. 

2. В якому році було завершено формування митного союзу? 

а) 1947; 

б) 1959; 

в) 1968; 

г) 1970; 

д) 1975. 

3. Хто повинен виплачувати експортні доплати? 

а) Комісія ЄС; 

б) Рада ЄС; 

в) Спеціалізовані державні інтервенційні агенції; 

г) Країна імпортер; 

д) Країна експортер. 

4. В якому році підписано Угоду про Європейський економічний простір? 

а) 1991; 

б) 1992; 

в) 1993; 

г) 1994; 

д) 1995. 

5. Рішення Суду Справедливості може бути оскаржене до нього протягом: 

а) 1 місяця; 

б) 2 місяців; 

в) 3 місяців; 

г) 4 місяців; 

д) 6 місяців. 
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Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року 
№ 152-Н «Про запровадження форм 
документів з підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах» 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 13 

Теоретичні питання: 

1. Функції та повноваження Європейського Парламенту.  

2. Митний союз Європейського Союзу: мета створення та напрями діяльності. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Строк повноважень національного члена Євроюсту визначачається: 

а) Радою ЄС; 

б) Європейським Парламентом; 

в) Колегією Євроюсту; 

г) Державою ЄС, яка його висунула; 

д) Європолом. 

3. В якому році прийнята Європейська конвенція по боротьбі проти тероризму? 

а) 1957; 

б) 1977; 

в) 1978; 

г) 1988; 

д) 1990. 

4. В якому році встановлено Загальний митний тариф? 

а) 1951; 

б) 1957; 

в) 1960; 

г) 1968; 

д) 1969. 

5. В якому році набула чинності Європейська патентна конвенція? 

а) 1957; 

б) 1967; 

в) 1977; 

г) 1987; 

д) 1997. 
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з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 14 

Теоретичні питання: 

1. Система актів Європейського Союзу: регламенти, директиви, рішення, рекомендації, висновки.  

2. Митна територія Європейського Союзу. Визначення країни походження товарів. Визначення 

митної вартості товарів. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому місті знаходиться Європейське патентне відомство? 

а) Берлін; 

б) Париж; 

в) Амстердам; 

г) Рим; 

д) Мюнхен. 

2. 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.; 

д) Гаазькій конференції 1971 р. 

3. Який орган видає Єдиний митний тариф ЄС? 

а) Рада ЄС; 

б) Європейська Комісія; 

в) Європарламент; 

г) Рахункова палата; 

д) Митний комітет ЄС. 

4. 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; 

д) всі відповіді вірні. 

5. Міністром закордонних справ якої країни був Робер Шуман? 

а) Великої Британії; 

б) Франції; 

в) США; 

г) Бельгії; 

д) Німеччини. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 15 

Теоретичні питання: 

1. Повноваження Ради Європейського Союзу. 

2. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні, багатосторонні та змішані договори. 

Правоздатність Союзу щодо укладання міжнародних угод. 

 

    Тестові завдання: 

1. Який орган може скасувати національний закон в ЄС? 

а) Європейський Суд Правосуддя; 

б) Рада ЄС; 

в) Європейська комісія; 

г) Національний орган відповідно до внутрішнього законодавства; 

д) Європейський Парламент. 

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. 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; 

д) 6 років. 

4. Вперше квоти на виробництво сільськогосподарської продукції були застосовані в: 

а) 1947 р.; 

б) 1955 р.; 

в) 1967 р.; 

г) 1977 р.; 

д) 1978 р. 

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. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 16 

Теоретичні питання: 

1. Первинне право Європейського Союзу. Вторинне право Європейського Союзу. 

2. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні, багатосторонні та змішані договори. 

Правоздатність Союзу щодо укладання міжнародних угод. 

 

     Тестові завдання: 

1. Який орган може скасувати національний закон в ЄС? 

е) Європейський Суд Правосуддя; 

ж) Рада ЄС; 

з) Європейська комісія; 

и) Національний орган відповідно до внутрішнього законодавства; 

к) Європейський Парламент. 

2. На скільки років була розрахована програма ліквідації митних бар’єрів? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 10; 

г) 20; 

д) 25. 

3. 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. 

4. В якому році Україною було підписано Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС? 

а) 1991; 

б) 1994; 

в) 1996; 

г) 1999; 

д) 2000. 

5. Скільки генеральних адвокатів входять до складу Європейського Суду Справедливості? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 9; 

г) 10; 

д) 11. 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 17 

Теоретичні питання: 

1. Правовий статус Європейської Комісії (the European Commission). Порядок формування  та 

склад Європейської комісії. Організаційна структура Європейської Комісії.  

2. Правова охорона винаходів в Європейському Союзі. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. На який строк призначається Директор Європолу? 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 3 роки; 

г) 4 роки; 

д) 5 років. 

4. 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. 

5. 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. 
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Укоопспілки «Полтавський університет 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 18 

Теоретичні питання: 

1. Основні положення Хартії основних прав (Charter of Fundamental Rights) від 7 грудня 2000 р.  

2. Торгові марки. Основні положення Директиви 89/104 про торгові марки та Регламенту 207/2009 

про торгову марку Співтовариства. 

 

    Тестові завдання: 

1. В якому році було прийнято Регламент Ради про підтримку сільського розвитку з 

Європейського сільськогосподарського фонду сприяння розвитку села? 

а) 2001; 

б) 2002; 

в) 2003; 

г) 2004; 

д) 2005. 

2. Усунення митних зборів відбувалося шляхом послідовного їх зменшення на (у відсотках): 

а) 4; 

б) 5; 

в) 10; 

г) 20; 

д) 25. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Непривілейованим позивачем за законодавством ЄС є: 

а) держави-члени ЄС; 

б) Рада Міністрів; 

в) Європейська Комісія; 

г) Європейський Парламент; 

д) індивіди. 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 19 

Теоретичні питання: 

1. 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.  

2. Правове регулювання захисту авторських право та суміжних прав. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Метою загальної торгової політики ЄС є: 

а) гармонійний розвиток світової торгівлі, прогресуюче усунення обмежень в міжнародній 

торгівлі і зниження митних бар'єрів; 

б) отримання прибутку; 

в) накопичення капіталу; 

г) мир у всьому світі; 

д) розширення комунікації між країнами. 

5. 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. 
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Кафедра правознавства 
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081 «Право»  

з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 20 

Теоретичні питання: 

1. Маастрихтський договір 1992 р.   

2. Поняття податкового права та податкової політики Європейського Союзу. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. В якому місті знаходиться Європейське патентне відомство? 

а) Берлін; 

б) Париж; 

в) Амстердам; 

г) Рим; 

д) Мюнхен. 

3. 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. 

4. Хто призначає Директора Європолу? 

а) Рада ЄС; 

б) Європейська Комісія; 

в) Європейський Парламент; 

г) Рахункова палата; 

д) Інтерпол. 

5. 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. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 21 

Теоретичні питання: 

1. Еволюція прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в Європейському Союзі.   

2. Правове регулювання податків. Податок з доходів фізичних осіб. Уникнення подвійного 

оподаткування. 

 

   Тестові завдання: 

1. 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. 

2. В якому році прийнята Європейська конвенція про екстрадицію? 

а) 1957; 

б) 1977; 

в) 1978; 

г) 1988; 

д) 1990. 

3. Яку назву має найвищий Суд ЄС? 

а) Загальний Суд; 

б) Європейський Суд Справедливості; 

в) Трибунал у справах публічної служби; 

г) Конституційний Суд ЄС; 

д) Верховний Суд ЄС. 

4. В якому році у Гельсінкі Європейською Радою було підписано «Спільну стратегію щодо 

України? 

а) 1991; 

б) 1994; 

в) 1996; 

г) 1999; 

д) 2000. 

5. 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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Укоопспілки «Полтавський університет 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 22 

Теоретичні питання: 

1. Поняття правового статусу людини та громадянина в Європейському Союзі. Джерела правового 

регулювання правового статусу людини та громадянина в Європейському Союзі.  

2. Поняття та джерела митного права Європейського Союзу. Спільна сільськогосподарська 

політика (common agricultural policy). 

 

   Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Яка модель регулювання корпоративного права в Італії? 

а) Німецька; 

б) Французька; 

в) Англосаксонська; 

г) Скандинавська; 

д) Австрійська. 

4. Конвенція про створення Європолу набула чинності у: 

а) 1992 році; 

б) 1994 році; 

в) 1995 році; 

г) 1996 році; 

д) 1998 році. 

5. 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; 

д) Європейський Парламент. 
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Наказ по Вищому навчальному закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року 
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навчальних закладах» 
                Форма № П-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 23 

Теоретичні питання: 

1. Комітет регіонів (Committee of the Regions): правовий статус, функції та склад.  

2. Правове регулювання структурних перетворень у сільському господарстві. Правові аспекти 

залучення нових держав-членів до спільної аграрної політики. 

 

     Тестові завдання: 

1. 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; 

д) презумпції винуватості та захисту інтересів індивіда. 

2. В якому році прийнята Конвенція про незаконну торгівлю наркотичними та психотропними 

препаратами? 

а) 1957; 

б) 1977; 

в) 1978; 

г) 1988; 

д) 1990. 

3. 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. 

4. Максимальний строк охорони прав на промислові зразки становить: 

а) 20 років; 

б) 25 років; 

в) 30 років; 

г) 40 років; 

д) 50 років. 

5. Який строк діїї європейського патенту відповідно до Конвенції? 

а) 20 років; 

б) 25 років; 

в) 30 років; 

г) 40 років; 

д) 50 років. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 24 

Теоретичні питання: 

1. Вільне пересування працівників. Блакитна карта Європейського Союзу. 

2. Договірна практика Європейського Союзу: двосторонні, багатосторонні та змішані договори. 

Правоздатність Союзу щодо укладання міжнародних угод. 

 

    Тестові завдання: 

1. Скільки держав-членів ЄС є учасниками Європейської патентної конвенції? 

а) 15; 

б) 18; 

в) 20; 

г) 25; 

д) 28. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Конвенція про створення Європолу була підписана у: 

а) 1991 році; 

б) 1992 році; 

в) 1993 році; 

г) 1994 році; 

д) 1995 році. 

5. 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 державі-члені 

протягом не менше: 

а) 12 місяців; 

б) 3 років; 

в) 4 років; 

г) 5 років; 

д) 6 років. 

 

 

 

 

file:///D:/Мои%20%20документы%20Д/2012%20год/Наказ%20№%2099-Н%20Про%20впровадження%20нових%20форм%20документив%20МОН%2025.06.2012/f378878n130.xls


Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 

для студентів спеціальності 

081 «Право»  

з навчальної дисципліни «Право Європейського Союзу» 

 

 
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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 25 

Теоретичні питання: 

1. Свобода ділового заснування в Європейському Союзі. Свобода надання та отримання послуг в 

Європейському Союзі. 

2. 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. 

 

    Тестові завдання: 

1. Створення Європолу стало можливим завдяки активному лобіюванню цієї ідеї урядовими 

колами: 

а) Франції; 

б) Німеччини; 

в) Великої Британії; 

г) Австрії; 

д) Італії. 

2. Де знаходиться Європейський Суд справедливості? 

а) У Франції; 

б) В Німеччині; 

в) В Італії; 

г) В Люксембурзі; 

д) В Бельгії. 

3. В якому році задекларована ініціатива «Східного партнерства»? 

а) 1999; 

б) 2000; 

в) 2004; 

г) 2007; 

д) 2009. 

4. 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. 

5. 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. 
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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-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 26 

Теоретичні питання: 

1. Законодавство Європейського Союзу про візи та візовий режим. 

2. Загальна характеристика аграрного права Європейського Союзу. 

 

     Тестові завдання: 

1. Який з органів ЄС встановлює ставки Спільного митного тарифу? 

а) Рада ЄС; 

б) Європейська Комісія; 

в) Європейський Суд; 

г) Рахункова палата; 

д) Європейський Парламент. 

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. У якому році було прийнято Зелену книгу про патент Співтовариства і патентну систему 

Європи? 

а) 1957; 

б) 1967; 

в) 1977; 

г) 1987; 

д) 1997. 

4. 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. 

5. 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; 

д) презумпції винуватості та захисту інтересів індивіда. 
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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 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 27 

Теоретичні питання: 

1. Система та класифікація віз відповідно до права Європейського Союзу. Консульське 

співробітництво у візовій сфері. 

2. Поняття «сільськогосподарська продукція» і «сільськогосподарський товаровиробник». Правове 

регулювання експорту та імпорту сільського господарської продукції. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Який орган вносить пропозицію для встановлення Спільного митного тарифу? 

а) Рада ЄС; 

б) Європейська Комісія; 

в) Європейський Суд; 

г) Рахункова палата; 

д) Європейський Парламент. 
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навчальних закладах» 
                Форма № П-4.06 
 

 

 

Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 28 

Теоретичні питання: 

1. Співробітництво держав-членів Європейського Союзу щодо розслідування кримінальних 

злочинів. Європейський ордер на арешт. 

2. Поняття та види митних процедур. 

 

     Тестові завдання: 

1. До нефіскальних заходів обмеження належать: 

а) грошові; 

б) політичні; 

в) латентні; 

г) тарифно-податкові; 

д) кількісні. 

2. В якому році прийнятий регламент про загальні заходи регулювання експорту? 

а) 1951; 

б) 1957; 

в) 1960; 

г) 1968; 

д) 1969. 

3. Строк правової охорони незареєстрованих промислових зразків становить: 

а) 1 рік; 

б) 2 роки; 

в) 3 роки; 

г) 4 роки; 

д) 5 років. 

4. Який вид нормативно-правових актів набуває чинності лише за умови їх обов’язкового 

опублікування в «Офіційному бюлетені ЄС»? 

а) Директиви; 

б) Регламенти; 

в) Рішення; 

г) Рекомендації; 

д) Думки. 

5. В яому році був схвалений план дій Україна-ЄС? 

а) 2000; 

б) 2001; 

в) 2002; 

г) 2004; 

д) 2005. 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 29 

Теоретичні питання: 

1. Загальна характеристика міграційно-правової політики в Європейському Союзі. Міграційне 

законодавство Європейського Союзу. 

2. Митні режими в Європейському Союзі: поняття та види. 

 

    Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

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. До фіскальних заходів обмеження належать: 

а) грошові; 

б) політичні; 

в) латентні; 

г) тарифно-податкові; 

д) кількісні. 

5. 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. 
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Викладач:___________проф. Лаврик Г.В.                             ___________ст. викл. Боберська К.Г.  

Завідувач кафедри правознавства  ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 30 

Теоретичні питання: 

1. Порядок та способи ухвалення рішень Радою Європейського Союзу. 

2. Джерела права споживачів Європейського Союзу.   

 

     Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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.  

3. Регламент, як джерело податкового права ЄС, можна віднести до: 

а) установчих договорів; 

б) нормативних актів вторинного права; 

в) рішень Суду ЄС; 

г) загальних принципів права; 

д) постанов Ради ЄС. 

4. 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. 

5. Яку пряму дію можуть мати регламенти? 

а) горизонтальну; 

б) вертикальну; 

в) вертикальну і горизонтальну; 

г) не мають прямої дії; 

д) мають спеціальну пряму дію. 
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