
ЗМІСТ

Право Європейського Союзу
(в питаннях і відповідях)

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/pravo-vropeyskogo-soyuzu-v-pitannyakh--vdpovdyakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/pravo-vropeyskogo-soyuzu-v-pitannyakh--vdpovdyakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/pravo-vropeyskogo-soyuzu-v-pitannyakh--vdpovdyakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29


Анотація

У посібнику висвітлено основні питання інституційної будови та права
Європейського Союзу.  

Видання розраховане на викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються в
закладах вищої освіти.



3

ЗміСт

Перелік основних скорочень .............................................................................6
1. історичні передумови європейської інтеграції ........................................7
2. Поняття європейської інтеграції.  

реалізація ідеї європейської єдності у діяльності Європейських 
співтовариств. ..........................................................................................11

3. Заснування Європейського союзу  
та поглиблення інтеграційних процесів у межах Єс  
(1992–2007 рр.) .........................................................................................13

4. реформування Європейського союзу  
за лісабонським договором та його діяльність  
на сучасному етапі ...................................................................................16

5. Правове регулювання відносин Єс  
та Єавт. Правовий статус Європейського економічного  
простору ....................................................................................................19

6. Правова природа Єс: основні концепції. ...............................................22
7. Політична природа Європейського союзу. Проблема «дефіциту 

демократії» в Єс ......................................................................................25
8. громадянство Європейського союзу. Правовий статус  

громадян Єс .............................................................................................28
9. мета, завдання та цілі Європейського союзу,  

їх юридичне значення ..............................................................................31
10. цінності Європейського союзу та їх юридичне значення ...................34
11. Поняття і види компетенції Європейського союзу ..............................36
12.  Принцип субсидіарності в праві Єс ......................................................39
13.  Принцип пропорційності в праві Єс .....................................................42
14. Єс як суб’єкт міжнародного права та національного права  

держав-членів ...........................................................................................44
15. Право Єс: поняття, структура, дія в часі, просторі та за колом осіб. 

співвідношення з поняттям «європейське право» ...............................46
16. джерела права Єс: поняття та види. Зміст поняття acquis 

communautaire (acquis Єс).......................................................................50
17. договір про Європейський союз 1992 р.:  

зміст та юридична сила ...........................................................................53
18. договір про функціонування Європейського союзу:  

зміст і юридична сила ..............................................................................57
19. Концепція прав людини в праві Єс ........................................................59
20. регламент та директива як джерело права Єс ......................................63



4

21. міжнародні договори (угоди) як джерела права Єс .............................66
22. індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського союзу:  

види і юридична сила ..............................................................................68
23. Принцип верховенства права Єс щодо національного права  

держав-членів ...........................................................................................71
24. Пряма дія права Єс у національних правопорядках держав-членів. 

відмінність від прямого застосування ...................................................73
25. Пряма дія права Єс у національних правопорядках держав-членів. 

відмінність від прямого застосування ...................................................76
26. оприлюднення джерел права Єс. офіційні мови Єс ..........................78
27. співвідношення права Єс і національного права держав-членів 

(принцип верховенства права Єс, принцип прямої дії права Єс, 
принцип прямого застосування норм права Єс). ..................................81

28.  роль прецедентної практики суду справедливості Єс в розвитку 
правової системи союзу ..........................................................................83

29. Поняття законодавчого процесу Єс.  
основні законодавчі процедури. .............................................................85

30. Правові засади набуття членства в Єс. Критерії членства в Єс  
та процедури вступу. ................................................................................88

31. Припинення членства в Єс: правова підстава, процедура,  
юридичні наслідки ...................................................................................91

32. Призупинення членства в Єс: правова підстава, процедури,  
юридичні наслідки ...................................................................................93

33. Посилене співробітництво в Єс: умови  
та процедури участі держав-членів ........................................................94

34. роль національних парламентів у функціонуванні Єс ........................96
35. інституційний механізм Єс: поняття, елементи,  

принципи ...................................................................................................99
36. Європейський Парламент:  

склад, порядок формування, повноваження ........................................104
37. Європейська рада: склад, повноваження, порядок роботи  

і прийняття рішень .................................................................................107
38. рада Єс (рада міністрів): склад, повноваження, порядок роботи 

і прийняття рішень .................................................................................110
39. Європейська Комісія: склад, повноваження, порядок роботи 

і прийняття рішень .................................................................................114
40. Європейський центральний Банк: склад, повноваження,  

порядок роботи і прийняття рішень .....................................................117



5

41. рахункова Палата: склад, повноваження, порядок роботи  
і прийняття рішень .................................................................................120

42. Правове регулювання фінансування Європейського союзу.  
Бюджет Єс ..............................................................................................123

43. економіко-соціальний комітет: склад, повноваження,  
юридична сила рішень ...........................................................................126

44. Комітет регіонів: склад, повноваження, юридична сила рішень .......128
45. Правовий статус та повноваження Євроомбудсмена ..........................131
46. агенції Європейського союзу: поняття та види .................................132
47. Правовий статус та повноваження Європейської поліцейської  

агенції (Європолу) та Європейського бюро судової співпраці 
(Євроюсту) ..............................................................................................135

48. судова система Європейського союзу: принципи побудови,  
ланки і їх взаємодія ................................................................................137

49. суд справедливості Єс: склад і порядок формування, структура. 
Правовий статус суддів та генеральних адвокатів .............................139

50. Загальний суд: склад, порядок формування, структура,  
юрисдикція. оскарження рішень ..........................................................142

51. юрисдикція суду справедливості Європейського союзу:  
природа, класифікація проваджень ......................................................144

52. Прямі позови в суді справедливості Єс проти держав-членів .........146
53. Прямі позови в суді справедливості Єс проти інститутів 

Європейського союзу: оскарження правових актів  
та оскарження бездіяльності .................................................................148

54. Звернення національних судів держав-членів до суду  
справедливості за преюдиціальним висновком ...................................151

55. Порядок розгляду справ і прийняття рішень судом  
справедливості Європейського союзу .................................................153

56. Хартія Єс про основоположні права 2000 р.:  
структура та юридична сила. ................................................................155

57. Поняття Шенгенського права та його основні засади ........................159
58. угода про асоціацію між україною та Єс 2014 р.:  

юридична сила, цілі, сфера дії, основні зобов’язання,  
механізм забезпечення виконання ........................................................162

59. становлення та розвиток правовідносин між україною та Єс. ........167
60. адаптація законодавства україни до acquis Єс:  

поняття, обсяг, механізм забезпечення .................................................171
61. Поняття та основні свободи внутрішнього ринку Єс ........................174



Книги, які можуть вас зацікавити

Довідник з
міжнародного

приватного права та
міжнародного

цивільного процесу

Перейти до галузі права
Європейське право

https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/dovdnik-z-mzhnarodnogo-privatnogo-prava-ta-mzhnarodnogo-tsivlnogo-protsesu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua/category/evropeyskoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29


https://jurkniga.ua/pravo-vropeyskogo-soyuzu-v-pitannyakh--vdpovdyakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83+%28%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85+%D1%96+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85%29

