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Індивідуальне завдання – це вид позааудиторної самостійної роботи 

магістранта навчального, навчально-дослідного характеру, яке використовується 

у процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Виконання 

індивідуальних завдань може проводитись за обраним студентом видом роботи: 

1.Підготовка реферату, обсягом не більше 12 сторінок з такими 

структурними елементами: план; короткий вступ; виклад основного змісту теми; 

висновки; список використаної літератури. 

1.Підготовка рефератів за наступною тематикою: 

-Проблеми захисту прав споживачів при укладенні договору купівлі-продажу на 

відстані. 

-  Захист  прав споживачів  в ЄС громадськими об’єднаннями. 

-Компенсація шкоди  в ЄС як спосіб захисту прав споживачів: теоретичні проблеми 

та практичне застосування 

-Самозахист як форма захисту прав споживачів 

- Договір як засіб забезпечення прав споживачів товарів. 

-Обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку задовольнити 

вимоги споживача.  

-Інституційний захист прав споживачів в європейських країнах. 

-Захист прав споживачів у e- commerce. 

- Особливості захисту прав споживачів житлово- комунальних послуг  

- Розуміння поняття «споживач» у праві ЄС 

-Засоби, форми та способи захисту прав споживачів: розмежування понять 

-Захист прав споживачів фінансово- кредитних послуг 

2.Підібрати термінологічний словник на основі Директив ЄС по наступних 

питаннях: 



1) право на достовірну, повну інформацію про товари; 

2) права споживачів на безпеку продукції; 

3) правові наслідки передання товару неналежної якості; 

4) правові наслідки передання товару з недоліками, які не можна усунути та 

небезпечного товару; 

5) права споживача при укладенні договору купівлі-продажу; 

6) права споживача у Інтернет-торгівлі; 

7) захист прав споживачів фінансових послуг; 

8) захист прав споживачів транспортних послуг; 

9) відшкодування шкоди у справах про захист прав споживачів; 

10) альтернативне вирішення споживчих спорів. 

 

3.Скласти бібліографічний опис наукових публікацій за поданими темами: 

1) Законодавство ЄС у сфері захисту прав споживачів. 

2) Поняття «споживач» та «споживче право» у праві ЄС. 

3) Система та принципи споживчого права. 

4) Класифікація прав споживачів відповідно до європейського законодавства. 

5) Договір як засіб забезпечення прав споживачів в ЄС.  

6) Підстави відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту прав 

споживачів.  

7) Обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку задовольнити 

вимоги споживача.  

8)  Відповідальність у праві ЄС за порушення прав споживачів.  

9) Відшкодування шкоди у справах про захист прав споживачів.  

 

Важливо !!! Виконання  індивідуального завдання по конкретній тематиці 

здійснюється в часових рамках проведення семінарського заняття, на якому 

розглядаються ці питання. Готується в паперовому чи електронному 

варіанті, який надсилається на електронну адресу викладача: 

hryshko.u@ukr.net 

 

 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=EPsiJhMb9XiDmP8bJriwF2m

