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Питання з Модульної контрольної роботи 

1. Передумови євроінтеграції, базові правові основи, етапи євроінтеграції, 

ступінь євроінтеграції, характер євроінтеграції, принципи європейської інтеграції, 

мета європейської інтеграції, темпи інтеграції.  

2. Зміст «Білої книги» Європейської Комісії». 

3. Умови інтеграції України, економічна привабливість Євросоюзу для України. 

4. Сутність поняття «Європейський Союз». Основні етапи Європейського Союзу 

у своєму розвитку з часу його заснування: зона вільної торгівлі, митний союз, 

спільний ринок (єдиний внутрішній ринок) економічний та валютний союз. 

5. Організаційна структура Європейського Союзу. Характерні риси 

організаційної структури Європейського Союзу: Європейський парламент, 

Європейська Рада, Європейський кабінет міністрів, Європейська Комісія, Суд 

Європейського Союзу, Європейський Суд аудиторів, Європейський центральний 

банк. 

6. Процес ухвалення рішень у Європейському Союзі. Роль інституцій в 

ухваленні рішень Спільноти та формуванні певної спільної політики. Механізми 

європейської взаємодії. 

7. Політика Європейського Союзу в різних секторах економіки: промисловість, 

транспорт, енергетика, сільське господарство. Інноваційна політика ЄС.   

8. Хронологія подій, механізми та процедури закладені в Угоді про асоціацію 

України з ЄС. 

9. Сторони Угоди, що забезпечують виконання взятих зобов’язань та реформ 

для наближення України до європейських стандартів. Аналіз моделей 

централізації.  

10. Наслідки реалізації положень Угоди для міжнародного становища України 

та взаємовідносин з державами-сусідами. 

11. Аналіз поточного прогресу в імплементації транспортних зобов’язань 

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

12. Національна транспортна стратегія України. Основні здобутки імплементації 

угоди в сфері транспорту. Переваги та ризики від імплементації транспортної 

складової Угоди для різних зацікавлених сторін.  

13. Співробітництво у сфері довкілля. Поступове наближення законодавства 

України до права та політики ЄС у сфері охорони довкілля. Співробітництво у сфері 

цивільного захисту. 

14. Паризька Угода. Оргуська Конвенція. Напрямки діяльності у сфері зміни 

клімату. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 

15. Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у 

сфері охорони довкілля. Закон України про «Стратегічну екологічну оцінку» та 

Закон України про «Оцінку впливу на довкілля». 


