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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Commercial Law of the European Union Комерційне право 

Європейського Союзу 

 
Викладач (-і) Assoc. Prof. PhD Oleksandr Kovalyshyn, assoc. prof. at the 

Department of court proceedings 

Ковалишин Олександр Романович., к.ю.н., доцент кафедри  

судочинства 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 596178 

E-mail викладача Oleksandr.kovalyshyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни денний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку та розкладу 

занять на кафедрі. 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, перевірка виконаних індивідуальних 

науково-дослідних, творчих завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Knowledge of EU and international commercial law has become important for the 

transactional lawyer, even those outside major metropolitan areas.   

One of the overarching goals of the European Union is the harmonization of private law as 

part of the development of the internal market.  The acquis communautaire refers to the body of 

European Union (“EU”) law that must be adopted by each Member State upon joining the 

European Union.  A significant part of the acquis includes uniform commercial law, which is a 

tool in developing the internal market.  The harmonization of contract law among EU member 

states has occurred thus far by the passage of directives and regulations, two types of EU 

legislation.  

The purpose of EU rules in this area is to enable businesses to be set up anywhere in the 

EU,  provide protection for shareholders and other parties with a particular interest in companies,  

make business more efficient and competitive,  encourage businesses based in different EU 

countries to cooperate with each other. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційне право Європейського 

Союзу» є ознайомлення студентів з основами правового регулювання здійснення 

підприємницької діяльності в Європейському Союзі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комерційне право Європейського 

Союзу» є ознайомлення студентів зі змістом, суттю проблем комерційного права України 

та ЄС. В лекціях викладаються основні теоретичні поняття курсу, акцентується увага на 

важливих, проблемних моментах, практичних можливостях реалізації законодавчих 

положень тощо. Вони покликані дати загальне уявлення, знання основних проблем 

комерційного права України та ЄС, полегшити вивчення суміжних дисциплін, забезпечити 

правильний аналіз відповідних норм, їх тлумачення і застосування. 

4. Програмні компетентності та результати навчання  

Загальні   компетентності:   

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу  джерел  права  та  результатів            

наукових   досліджень   господарсько-правових   відносин.   

http://www.d-learn.pu.if.ua/


Здатність  застосовувати  знання  господарсько-правових  норм  та  приписів  у         

практичних   ситуаціях.  

 Знання  та  розуміння  предметної  області  господарського  права  та  розуміння          

професійної   діяльності.   

Здатність   вчитися   і   оволодівати   сучасними   знаннями   у   сфері   господарського   

права.   

Фахові   компетентності:   

Здатність  визначати  належні  та  прийнятні  для  юридичного  аналізу  факти,  основні           

поняття  права ЄС   та  елементи  правового  регулювання        господарської   діяльності в 

ЄС.  

 Здатність  аналізувати  проблемні  питання  теорії,  практики  та  законотворчості  в  сфері           

господарсько-правових   відносин   права ЄС та   обґрунтовувати   правові   позиції.   

Здатність  до  критичного  та  системного  аналізу  господарсько-правових  норм,         

інститутів,   явищ   та   застосування   набутих   знань   у   професійній   діяльності.   

Здатність  до  консультування  з  правових  питань,  зокрема,  можливих  способів  захисту           

прав  та  інтересів  учасників  господарських  відносин в ЄС при  здійсненні  ними  

господарської           діяльності,   відповідно   до   вимог   професійної   етики. 

Здатність  до  самостійної  підготовки  проектів  актів  правозастосування права ЄС в  

сфері          організації   та   здійснення   господарської   діяльності.   

Здатність  до  логічного,  критичного  і  системного  аналізу  документів,  розуміння  їх           

правового  характеру  і  значення,  здатність  давати  юридичну  кваліфікацію  відносинам,          

що   виникають   в   процесі   організації   та   здійснення   господарської   діяльності.   

Програмні   результати   навчання :  

 Здатність  продемонструвати  знання  та  розуміння  змісту  правових  понять  та  

категорій           інституту   комерційного   права ЄС.   

Здатність  самостійно  теоретично  мислити  правовими  категоріями  в  сфері         

комерційного    права.   

Здатність  правильно  користуватися  науковою  та  навчальною  юридичною  літературою         

та   першоджерелами   в   сфері   комерційного   права ЄС.   

Здатність  складати  господарсько-процесуальні  документи  та  ділову  документацію  в         

сфері   регулювання   господарсько-правових   відносин в ЄС.   

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 8 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 64 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна/ 

вибіркова 

3 081 Право 2 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль 1 Commercial Law of the European Union   

Concept of EU Commercial Law 2 2 6 

Free Movement of Goods - 2 8 

Free Movement of Persons, Services and Capital 2 2 6 

EU Company Law. Supranational Companies - 2 8 



Contracts in the European Union 2 2 6 

EU Competition Law - 2 8 

Legal regulation of Foreign Economic Activity in Ukraine - 2 8 

Influence of European Court of Justice on EU Commercial 

Law 

2 2 6 

Harmonization of Ukrainian Commercial Law to EU 

standards 

- 2 8 

ЗАГ.: 8 18 64 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

начальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.5 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою Навчально-

наукового юридичного інституту, протоколи № 5 від 28 лютого 2017 р., 

№ 11 від 25 червня 2019 р., № 6 від 25 червня 2020 р.) 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-

про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмових 

робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами однієї письмової домашньої контрольної роботи. Кожен 

студент навчальної групи виконує домашню контрольну роботу за 

індивідуальним варіантом відповідно до порядкового номера цього 

студента за списком у навчальному журналі академічної групи. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до 

виконання контрольних робіт містяться в Методичних вказівках для 

підготовки до семінарських занять студентів заочної форми навчання, 

які розміщені на сайті кафедри URL: https://kcp.pnu.edu.ua/спеціалізація-

приватне-право/ Контрольні роботи виконуються рукописним текстом  

у  зошиті (12-18 аркушів). Контрольна робота повинна бути подана на 

кафедру за 10 календарних днів до початку сесії. Якщо навчання 

проводиться дистанційно, то студент виконує роботу в електронній 

формі і, за погодженням із керівником дисципліни, надсилає її на 

електронну адресу викладача або у Classroom.. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 Положення 

про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника   

Підсумковий 

контроль 

Форма підсумкового контролю – залік, який виставляється викладачем 

на останньому семінарському занятті у семестрі відповідно до п. 4.6. 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Перескладання семестрового заліку проводиться у письмовій формі 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf


згідно розкладу складання заліку за 2-м талоном, затвердженим 

директором Інституту, студентами, які одержали після виставлення 

заліку «не зараховано» (нижче 50 балів), а також мали на день 

виставлення заліку невідпрацьовані пропущені заняття (за умови їх 

відпрацювання). Заліковий білет складається з завдань різного рівня 

складності. Максимальний бал, який може тримати студент(ка) 

становить 100 балів.  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових декількох видів письмових робіт, про 

які йшлося в попередньому розділі. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у визначені керівником терміни, загалом, не пізніше дня проведення останнього 

семінарського заняття. Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проєктами не допустимо порушення академічної доброчесності. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що здобувачі будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять: 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що здобувачі 

відвідають лекції і семінарські заняття з дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини на семінарських заняттях, він/вона презентує виконані 

завдання викладачу під час консультацій. Письмові роботи направляються викладачу на 

електронну пошту.  

8. Рекомендована література 

1. Lindy Willmott. Contract Law, 2013,  432 p. 

2. James Crawford. Public International Law, 2015.  842 p. 

3. Peter Müssig. Wirtschaftsprivatrecht (Комерційне право) 

4. Katharina Vera Boesche. Wettbewerbsrecht, 2010. 428 p. 

5. Roland Bieber. Die Europäische Union, 2016.  328 p. 

6. Fazio, Silvia. The Harmonization of International Commercial Law. Alphen aan den Rijn: 

Kluwer Law International, 2007.  2014.  428 p. 

7. Gómez Pomar, Fernando. The Harmonization of Contract Law Througheuropean Rules: A 

Law and Economics Perspective. Indret: Revista Para El Análisis Del Derecho. 2008. 

8. Kelly, Dominic. International Chamber of Commerce. Leiden - Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2010. doi:10.1163/ej.9789004163300.i-1081.100. 

9. McConville, Michael, and Wing Hong Chui. Research Methods for Law. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2007. 

10. Nakagawa, Junji. International Harmonization of Economic Regulation. Oxford: Oxford 

University Press, 2011. 

11. Papadopoulos, Thomas Gr. EU Law and the Harmonization of Takeovers in the Internal 

Market. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2010. 

12. Directive 98/71 of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the 

legal protection of designs (OJ L 289, 28.10.1998, p 28) 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, нормативних 

джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в Методичних рекомендаціях 

до вивчення відповідної дисципліни, які надаються здобувачу в електронній формі до 

початку семестру.  

                      

Викладач _________________        доц. О.Р. Ковалишин  
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