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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 
 

 

Питання до заліку 

 
1. Загальна характеристика, цілі та основні принципи єдиної 

торговельної політики. 
2. Формування митного союзу. Система регулювання зовнішньої 

торгівлі (Єдиний митний тариф, основні принципи застосування 
кількісних обмежень, практика застосування антидемпінгових 
заходів). 

3. Специфіка єдиної торговельної політики ЄС щодо основних 
торговельних партнерів (США, Японія, країни Середземномор’я, 
Китай, держави Латинської Америки, Росія). 

4. Історичні віхи розвитку аграрної політики ЄС.  
5. Основні елементи єдиної аграрної політики ЄС.  
6. Організація ринків та підтримка цін на сільськогосподарську 

продукцію в рамках ЄАП.  
7. Виплати сільськогосподарським виробникам у рамках ЄАП.  
8. Контроль за виробництвом продукції в рамках ЄАП.  
9. Експортні субсидії в рамках ЄАП.  
10. Структурна політика та фінансування ЄАП.  
11. Сучасні новації в ЄАП. 
12. Етапи формування екологічної політики Європейського Спів-

товариства.  
13. Основні принципи та напрями екологічної політики ЄС.  
14. Екологічна політика ЄС у галузі відходів, води, повітря, ґрунту.  
15. Формування основ міграційного законодавства в період 

становлення Європейських Співтовариств.  
16. Виникнення й діяльність міжурядових груп із вироблення 

основних напрямів міграційної політики ЄС.  
17. Розвиток співробітництва держав-членів Європейського Союзу в 

галузі правосуддя й внутрішніх справ.  
18. Формування єдиного європейського законодавства в галузі 

регулювання міграційних процесів.  
19. Етапи розвитку регіональної політики ЄС.  
20. Сутність регіональної політики ЄС, принципи, передумови та 

напрями її реалізації. «Європа регіонів».  
21. Типологія внутрішніх регіонів країн ЄС.  
22. Адаптивні регіональні моделі країн Центральної Європи.  
23. Основні галузі та принципи реалізації соціальної політики ЄС.  
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24. Європейська соціальна хартія.  
25. Визначення напрямів соціальної політики відповідно до потреб 

громади.  
26. Європейський Союз: працевлаштування й соціальна політика.  
27. Європейська трудова стратегія.  
28. Європейський соціальний фонд.  
29. Система соціального захисту в ЄС.  
30. Політика ЄС у галузі рівності прав чоловіків та жінок.  
31. Еволюція спільної зовнішньої політики та політики безпеки.  
32. Основні цілі та принципи зовнішньої політики.  
33. Органи управління і реалізації Європейської політики безпеки та 

оборони.  
34. Зміни законодавства в галузі внутрішніх справ і юстиції згідно з 

Лісабонським договором. 
35. Імміграційне законодавство ЄС та правила надання політичного 

притулку. 
36. Боротьба з тероризмом у межах ЄС. 
37. Правоохоронні органи Європейського союзу. 
38. Боротьба країн ЄС з організованою злочинністю. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
20 100 

20 10 10 10 20 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 


