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Програмові вимоги  до здачі заліку  

з навчальної дисципліни  

«Договірне право Європейського Союзу» 

для магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання на 2021– 2022н. р. 

 

Тема 1. Загальна характеристика договірного права ЄС. 

Історичні етапи становлення  (формування) договірного права ЄС.  

Джерела  Європейського договірного права.  

Конвенція ООН  про договори міжнародної купівлі- продажу товарів 1980р. 

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА.  

Принципи Європейського договірного права.  

Директиви ЄС щодо договірного регулювання відносин. Прецедентне право ЄС.  
 

Тема 2. Принципи Європейського договірного права. 

 Історія  становлення Принципів європейського договірного права. 

 Поняття та класифікація принципів європейського договірного права. 

Характеристика основних принципів договірного права ЄС.  

Принцип свободи договору: поняття, сутність та обмеження та відповідно до 

законодавства ЄС. Принцип безпеки в договірному праві ЄС.  

Принцип  справедливості договору. Застосування та реалізація принципів 

договірного права ЄС в законодавстві України. 

 

Тема 3. Особливості виконання договірних зобов’язань в країнах ЄС. 

Поняття  та види виконання зобов’язання. Солідарні, часткові, спільні зобов’язання.  

Строк та місце виконання зобов’язання.  

Порядок виконання зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язання. 

Залік зустрічних вимог.  

Множинність сторін у зобов’язанні. Множинність боржників. Право зворотньої 

вимоги. Альтернативне виконання зобов’язання.  

Заміна сторін у зобов’язанні. Виконання грошових зобов’язань. Виконання 

негрошових зобов’язань. Множинність кредиторів. Відступлення права вимоги. 

 

Тема 4. Розуміння договору у праві ЄС. Форма і порядок укладення договорів за 

правом ЄС. 

Поняття, значення та класифікації договорів в  приватному праві країн ЄС. 

Порядок укладення договорів у праві ЄС .  

Оферта і акцепт. Строк укладення договору. Переговори. Дійсність договору у 

ЄС.  

Форма договору у праві ЄС. Зміна та розірвання договору. Підстави розірвання 

договору. Наслідки розірвання договору.  

Недійсність договору. Правові наслідки недійсності договору. Умови договору. 

Ціна договору. Тлумачення договору. 

 



Тема 5. Договірні відносини купівлі- продажу за законодавством  ЄС. 

Правове регулювання договору купівлі- продажу у ЄС. Порядок укладення 

договору купівлі- продажу. Зобов’язання сторін  за договором купівлі- продажу. 

Зобов’язання покупця. Ризик втрати чи пошкодження товару. 

Поставка товару. Зміна та розірвання договору купівлі- продажу відповідно до 

законодавства ЄС. Наслідки розірвання договору купівлі- продажу. Підстави відмови від 

договору купівлі- продажу. Ускладнення договору. Договір відступлення права вимоги. 

 

Тема 6-7.  Правове регулювання договірних відносин у сфері надання послуг та 

виконання робіт за законодавством  ЄС. 

Поняття «послуга» у праві ЄС. Сторони за договором про надання послуг у праві 

ЄС. Зобов’язання сторін за договором про надання послуг у ЄС.  

Правове регулювання та особливості договірних відносин за участю споживачів у 

ЄС.    Договір про надання туристичних послуг у ЄС.   

Договір про надання транспортних послуг. Договір про надання страхових послуг. 

Договір про надання фінансових послуг за законодавством ЄС.  

Договір про надання кредитних послуг за законодавством ЄС. Особливості та 

правове регулювання договору про виконання робіт у ЄС. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у ЄС та захист прав. 

Особливості договірної цивільно- правової відповідальності у ЄС. Форми  цивільно- 

правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань у ЄС. Відшкодування 

збитків і відсотки. 

Підстави звільнення від відповідальності за  порушення договірних зобов’язань у 

ЄС.  

Способи захисту прав сторони  договору купівлі- продажу відповідно до Конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 

квітня 1980 року. 

 Способи та форми захисту прав  сторін договору відповідно до Принципів 

УНІДРУА.  

Способи захисту права  сторін договору відповідно до Принципів європейського 

договірного права. 

 

Тема 9.Гармонізація договірного права ЄС з національними правовими системами. 

Поняття та  класифікація способів гармонізації договірного права ЄС. Прийняття 

Регламентів та Директив при гармонізації договірного права ЄС. Укладення міжнародних 

договорів у процедурі гармонізації договірного права ЄС.  

Кодифікація європейського договірного права.  

Інститут тлумачення (інтерпретації) та його значення в європейському договірному 

праві. 

 


